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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําปี  ๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบส่าง  

บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 
 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง  งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม  
๖ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๗ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๘ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๙ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๐ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๑ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๒ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๓ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๔ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๕ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์   บัลลังค์ 
๑๖ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๑๗ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๘ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๙ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๐ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๑ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๒ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 
๒๓ นายนึก   สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 
๒๔ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 

     
     
     

 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นางภัทรภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๒ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๓ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
๔ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
๕ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  
๖ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐  
๗ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒  
๘ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔  
๙ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย  นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ นายนิยม ตุนาค สารวัตรกํานัน 
๖ นายสันติ  เสวกพันธ์ หัวหน้าส่วนป่าสูงเนิน 
๗ นางสาวอินทิรา ฤาชา พนักงานส่วนป่าสูงเนิน 
๘ นางสาวสุดารัตน์ ทุมตะคุ พนักงานส่วนป่าสูงเนิน 
๙ นายอดิศร  สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๑๐ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๑ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๒ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๓ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
๑๔ นายวิฑูรย์ จุลบท ผู้อํานวยการกอง 
๑๕ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๖ นางสาวรัตนา  ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๗ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๙ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๒๐ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจา้งเหมา 
๒๑ นายธนวัฒน์ นามบุดดี พนักงานจ้างเหมา 

    
    



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการ
ประชุมทุกท่าน สําหรับการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัย
วิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญ คือ 
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณ
ภัย และการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม และในการประชุมสภาครั้งน้ี   มี
สมาชิกสภา  อบต. แจ้งลาจํานวน  ๕ ท่าน  คือ  นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  , นายสุขสนาน  รอบคอบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔, นาง
บํารุง  จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  ,  นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิก
สภา  หมู่ ๑๐ . นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  
ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๓ 
   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ทั้ง ๒ แห่ง ยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และ 
ห้วยนํ้ามัน ซึ่งการจัดงานผ่านสําเร็จไปได้ด้วยดี  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๒ เรื่อง การสํารวจความต้องการเพื่อดําเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 
     ด้วยอําเภอสูงเนินได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า  เน่ืองด้วยปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งขึ้นในหลายพ้ืนที่ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในการน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได้รับการจัดสรรให้ดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล  
ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า ทั้งในด้าน
การเกษตร และอุปโภคบริโภค โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรดังน้ี 

๑. โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานอาทิตย์ 
๒. โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า 
     แบบจุ่มใต้นํ้า 
๓. โครงกาพัฒนาน้ําบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
     แบบแปลงใหญ่ 
๔. โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลและการส่งนํ้าระยะไกล 
     ขนาดใหญ่ 
๕. โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายนํ้าบาดาลเพ่ือประชาชน 
๖. โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือเสริมความม่ังคงระดับชุมชน 

ทั้งน้ี สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต ๕ (นครราชสีมา) ซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินโรง
การพัฒนานํ้าบาดาลและบริหารจัดการนํ้าบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ  บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์  หากท่านใดมีความประสงค์ขอรับโครงการตาม 
 



 
 

๔ 

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม คุณพัชรินทร์ 
หุนกระโทก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๒๕-๘๔๖๘ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  : ๑.๓ เรื่อง พิจารณาการเปิดให้ลงเล่นน้ําในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

    ด้วยอําเภอสูงเนินได้แจ้งว่าจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาการเปิดให้ลงเล่นนํ้า
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  แก่งวังเณร แก่งวังคาวบอย ท่าไทยลานหิน เขื่อน
กุดหิน อําเภอสูงเนิน ซึ่งแหล่งทั้งเที่ยวทั้งหมดน้ีได้ดําเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิดอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๔ เรื่อง การระบาดโรคคอบวมในโค กระบือ 

     สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเนิน ได้แจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ (โรคคอบวม) ใน
กระบือที่บ้านโคกเหิบ อําเภอปักธงชัย ทําให้กระบือตายจํานวน ๔๒ ตัว ขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรที่ เลี้ยงโคกระบือ ระวัดระวังการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในพ้ืนที่อาจนําเช้ือเข้ามาแพร่ระบาดและกระบือป่วย ตาย 
หากเกษตรกรรายใดยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับโค กระบือ สามารถขอรับ
วัคซีนได้ที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเนินหรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๔-๔๑๙๒๔๒ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๕ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้านปศุสัตว์ 

     ในกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย หรือแปลงหญ้านํ้าท่วมเสียหาย เกษตรกรสามารถ
ย่ืนความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือได้โดยยื่นแบบ กษ.๐๑ ได้ที่สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอสูงเนินเพ่ือรวบรวมเสนอที่ประชุม กชภอ.พิจารณาช่วยเหลือ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๖ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 

     สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนินได้ประกาศให้เกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะย่ืน
แบบแสดงความจํานงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช ตาม
ประกาศอําเภอสูงเนิน ลงวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การย่ืนแบบแสดงความ
จํานงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช กรณีเกิดภัยพิบัติ 
(อุทกภัย) ปี ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้เกษตรกรยื่นแบบแสดงความจํานงขอรับการ
ช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ.๐๑) จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเกษตรกรไม่มีความ
ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๗ เรื่อง การจัดเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
     สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดจัดการเลือกต้ังในวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดยได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาฯ และ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ต้ังแต่วันที่ ๒ – ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยมีผู้ลงรับสมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว จํานวน ๔  คน ได้แก่ 
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๑. นายสาธิต  ปิติวรา 
๒. นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล 
๓. นายแพทย์สําเริง  แหยงกระโทก 
๔. นายวิฑูร  ชาติปฏิมาพงษ์ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๘  เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” 

     ด้วยเทศบาลตําบลกุดจิก ขอเชิญร่วมงาน “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” 
ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่  ๑๔ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ตลาดเทศบาล
ตําบลกุดจิก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน โดยในงานจัดให้มีการจําหน่ายสินโอทอป สินค้าชุมชน การจัดการ
แข่งขันกีฬา การประกวดคั่วหมี่ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกิจกรรมแต่ง
กายชุดผ้าไทย เย่ียมชมงานในคร้ังน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต.  ขอเพ่ิมเติมในวาระนี้    

- สําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงต้องทุกท่านและขอบคุณท่านปลัด ท่าน
ผอ.กองการศึกษาฯ และทุกกองที่มาร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง สําหรับในปีน้ี
อาจมีข้อติดขัดบ้างเนื่องจากฝนตก ทั้งในช่วงการจัดเตรียมงาน ช่วงการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ  ด้านการจราจร แต่การจัดงานผ่านพ้นไปด้วยดี ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- สําหรับในเรื่องที่ ๑.๒ การสํารวจความต้องการเพ่ือดําเนินโครงการของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ขอมอบหมายท่านปลัด ท่านรองปลัด ผอ.กองช่าง กอง
ส่งเสริมการเกษตร และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทํางานร่วมกัน 
ประสานยังหมู่บ้านต่างๆในการสํารวจบ่อดาลว่าจะดําเนินการโครงการใด เพ่ือที่จะ
ได้เสนอโครงการไปยังกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ๑)  โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตรด้วยพลังงานอาทิตย์ ๒)  โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วย
เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า ๓)  โครงกาพัฒนาน้ําบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
เพ่ือส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  สําหรับในเรื่องการเกษตรทั่วไปไม่ต้องเสนอ 
เน่ืองจากเกษตรกรได้เสนอตรงไปที่สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล ภาค ๕ แล้ว  ๕)  
โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลและการส่งนํ้าระยะไกลขนาดใหญ่ ใน
โครงการน้ีหากมีแหล่งนํ้าอยู่แล้ว  ซึ่งคาดว่านํ้าจะไม่เพียงพอหากมีแหล่งนํ้าสํารอง
แหล่งนํ้าบาดาลระยะไกลเพ่ือไว้สํารองในฤดูแล้ง จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาขาดแคลนนํ้าได้ เพ่ือให้เพียงจํานวนประชากรและครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 
เบ้ืองต้นได้ทําการสํารวจวิเคราะห์ วางแผน ในพ้ืนที่ว่าจะดําเนินการในโครงการใด
ได้บ้าง  ๖) โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายนํ้าบาดาลเพ่ือประชาชน สําหรับโครงการน้ี
ได้รับความช่วยเหลือจากทหารได้มาดําเนินการสถานีจ่ายนํ้าให้อยู่ต้ังอยู่ทางเข้า
ศูนย์ฯ ซึ่งในพ้ืนที่มีอยู่ ๔ จุดที่ทหารได้มาดําเนินการให้ และอีก ๓ จุดที่ อบต.
ดําเนินการเอง โดยได้จ่ายนํ้าให้กับบ้านเรือน ประชาชน วัด โรงเรียน  หรือรับนํ้า
และจ่ายต่อได้  ๗) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเสริมความม่ังคงระดับชุมชน 
สําหรับโครงการน้ีต้องทําการศึกษา ขอมอบหมายท่านปลัด ท่านรองปลัด ผอ.กอง
ช่าง กองส่งเสริมการเกษตร  ได้ทําการศึกษารายละเอียดของโครงการน้ีและให้
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รายงานนายกทราบในสัปดาห์หน้า ว่าแต่ละด้านจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 
รวมถึงงบประมาณท่ีจะดําเนินว่ารัฐบาลจะได้สนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ
ด้วยหรือไม่ เพ่ือจะได้ทําเข้าแผนและทําเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๖  
ตุลาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไป
แล้ว เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
รับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่านใดจะแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอแก้ไขในหน้า ๑๕  ในช่วงที่กล่าวเป็นที่ดินซื้อต่อจากชาวบ้าน ขอแก้ไขเป็น ที่ดิน
ที่ชาวบ้านบริจาคให้วัด 

ประธานสภา อบต. : ขอแก้ไขในหน้า ๒๐ จากที่ได้นัดประชุมเป็นวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เน่ืองจาก
มีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนพฤศจิกายน ขอแก้ไขเป็นนัดประชุมใน
วันที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หากไมม่ีขอรับรองการแก้ไขรายงาน
การประชุมในหน้า ๑๕ และหน้า ๒๐ ตามข้อความข้างต้น  

มติที่ประชุม : รับรองการแก้ไข 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒  ครั้งที่ 

๑ ประจําปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑  

ประจําปี ๒๕๖๓  เม่ือวันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน  ๒๒  เสียง ไม่
ออกเสียง  ๒  เสียง  

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง การช้ีแจงและขอความเห็นชอบในการดําเนนิการงานและแผนการ

ดําเนนิงานของสวนป่าสูงเนนิ  
ด้วยสวนป่าสูงเนินขอช้ีแจงและขอความเห็นชอบในการดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงานของสวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ (โตเร็ว) 
- การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ (โตช้า) 
- การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกไม้ดีมีค่า สวนป่าสูงเนิน 
- การดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ สวนป่าสูงเนิน ตามแผนงาน 
- การขออนุญาตทําไม้ยูคาฯ สวนป่าสูงเนินตามแผนงานโครงการสวนป่า

ของรัฐฯ 
ขอเชิญท่านหัวหน้าสวนป่าสูงเนิน นายสันติ เสวกพันธ์ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
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นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

      ด้วยสวนป่าสูงเนิน  ขอช้ีแจงผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานของสวน
ป่าสูงเนินให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา   
     สวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ ๑๐,๗๖๐ ไร่  กรมป่าไม้ดําเนินการปลูกสร้างสวนป่าทดแทนป่าเสื่อม
โทรม (โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน) เริ่มปลูกต้ังแต่ปี ๒๕๑๙ ถึง 
๒๕๓๓  ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส  กระถินณรงค์ นนทรี ประดู่ แดง สะเดา 
พฤกษ์  สีเสียดแก่น  เป็นต้น   แล้วได้ส่งมอบพ้ืนที่ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(อ.อ.ป.) ทําการดูแล บํารุงรักษา เป็นสวนป่าเศรษฐกิจของรัฐบาล ปลูกซ่อมเสริม
และพัฒนาปลูกใหม่ถึงปัจจุบันตามแผนงานโครงการท่ีได้รับอนุมัติพ้ืนที่สวนป่าฯ 
แบ่งเป็น  ๓ ส่วน คือ 

๑) พ้ืนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจของรัฐฯ  ซึ่งได้ดําเนินการปลูก ไม้ยูคาฯ กระถิน
ณรงค์  ไม้ดีมีค่าหรือไม้โตช้า ประดู่ มะค่า พะยูง  ประมาณ ๔,๙๕๒ ไร่   

๒) พ้ืนที่กันเป็นป่าธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประมาณ ๔,๒๒๕ ไร่  
๓) พ้ืนที่บุกรุกครอบครอง ประมาณ ๑,๕๘๓ ไร่  มีการสํารวจป้องกันการ

บุกรุกเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๑   
ในการดําเนินงานของสวนป่าฯ ได้ทําการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งก่อนการดําเนินงาน ในระหว่างการดําเนินงาน 
และหลังการดําเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ระบบวนวัฒน์ ตามหลักวิชาการ
ปลูกสร้างสวนป่า  ในการนี้สวนป่าสูงเนินขอเสนอผลการดําเนินงาน และแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

๑.๑  โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจที่ดําเนินงานโดยสวนป่า
สูงเนิน 

   - การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒  ไม้โตเร็ว คือ ไม้ยูคา
ลิปตัส และกระถินณรงค์  พ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๘๒ ราย 
และไม้โตช้าหรือไม้ดีมีค่า เช่น ประดู่ ตะเคียน พ้ืนที่ ๒๐๐ ไร่  เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ ๑๓  ราย 
            - การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๓ ไม้โตเร็วพ้ืนที่๑,๐๐๐ 
ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๓๖  ราย และไม้โตช้าหรือไม้ดีมีค่า พ้ืนที่ ๕๐๐ ไร่  
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๔๕  ราย 
            - แผนงานโครงการการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๔  ไม้
โตเร็ว พ้ืนที่  ๓๐๐ ไร่ และไม้โตช้าหรือไม้ดีมีค่า พ้ืนที่ ๒๐๐ ไร่ สําหรับท่านที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ให้ติดต่อหัวหน้าสวนป่าฯที่เบอร์โทร. ๐๘๑-๗๙๐๐๕๔๖   
         เน่ืองจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้วและนํ้าท่วม ทําให้พืชผลทางการ
เกษตรเสียหายไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว ปลูกมันสําปะหลัง จึงได้มีเกษตรกรหลาย
รายได้เปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยสวนป่าสูงเนินได้ออกค่าใช้จ่าย รวมถึงการ
คัดเลือกกล้าไม้พันธ์ุดีมาให้ ซึ่งภายใน ๓ ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ และ
ปัจจุบัน สถาบันการเงิน เช่น ธกส. ได้ให้นําผลผลิตไปขายล้วงหน้าก่อนได้ อัตรา
ร้อยละ ๑ บาทต่อปี  นอกน้ีการส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็วหรือไม้โตช้ายัง
เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนกันได้   
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๑.๒  โครงการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
             - จัดทําแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็ว แปลงปี ๒๕๖๐ (ไม้ยูคาฯ สายพันธ์ุ
ดี) พ้ืนที่ ๕๐๐ ไร่ 

   - จัดทําแปลงสาธิตการปลูกไม้โตช้าหรือไม้ดีมีค่า แปลงปี ๒๕๖๒ ไม้ดี 
มีค่าพ้ืนที่ ๑๕๐ ไร่  

๑.๓ โครงการการพัฒนาปลูกใหม่ ไม้ยูคาลิปตัส ตามแผนงานโครงการของ
สวนป่าสูงเนิน  

ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  จํานวน ๔,๒๐๐ ไร่ (ปลูกปี ๒๕๖๐พ้ืนที่ 
๑,๓๐๐ ไร่, ปลูกปี ๒๕๖๑ พ้ืนที่ ๑,๓๐๐ ไร่, ปลูกปี ๒๕๖๒ พ้ืนที่ ๑,๓๐๐ ไร่ และ
ปลูกปี ๒๕๖๓ พ้ืนที่ ๓๐๐ ไร่)  ขณะน้ีอยู่ระหว่างดูแลบํารุงรักษา ใส่ปุ๋ย กําจัด
วัชพืช ป้องกันไฟ. สวนป่าได้ดําเนินการย่ืนขออนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่า ตาม
มาตรา  ๒๐ แห่ง  พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ตามแผนงานของสวนป่า
สูงเนิน ออป. เขตนครราชสีมา ที่ได้พัฒนาปลูกใหม่ไป 

๑.๔ สวนป่าสูงเนินได้เสนอแผนงานทําไม้ยูคาลิปตัส ตามแผนงานโครงการ
ปลูก ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ มีแผนทําไม้ ในปี ๒๕๖๔ พ้ืนที่ ๑,๓๐๐ ไร่ในปี 
๒๕๖๕ พ้ืนที่ ๑,๘๐๐ ไร่  ในปี ๒๕๖๖  พ้ืนที่ ๑,๓๐๐ ไร่ และในปี ๒๕๖๗  พ้ืนที่ 
๓๐๐ ไร่  โดยย่ืนขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

๑.๕ สวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตนครราชสีมา ได้ผ่าน
การตรวจประเมินและรับรองการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล 
(FSC) ตามโครงการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประจําปี ๒๕๖๒ และรับการตรวจติดตาม ประเมินผล ตามแผนงานประจําปี 
     ตามที่ได้ช้ีแจงผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานของสวนป่าสูงเนิน 
ขอให้ที่ประชุมรับทราบและได้พิจารณาเห็นชอบตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น  

ประธานสภา อบต.  : สําหรับในเรื่องน้ีมีท่านใดสงสัยหรือต้องการจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติ
รับทราบและเห็นชอบตามแผนงานการดําเนินงานของสวนป่าสูงเนิน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ   และเห็นชอบตามแผนงานการดําเนินงานของสวนป่า
สูงเนิน ด้วยคะแนน  ๒๒  เสียง ไม่ออกเสียง  ๒  เสียง 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒  เรื่อง การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
สําหรับในข้อเรื่องน้ีขอเชิญท่านหัวหน้าสวนป่าได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

:   ด้วยในเรื่องน้ีถือว่าเป็นเรืองที่สําคัญ การเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ กรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการได้
เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  โดยได้ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐย่ืนคําขอตามระเบียบฯ ภายใน ๑๘๐ วัน (หมดเขตวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ) โดยให้จัดทําเอกสารแผนที่ประกอบ จากแผนที่ Google Map 
แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบพร้อมแบบคําขออนุญาตฯ และ
รวบรวมคําขออนุญาตส่งให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง เพ่ือรวบรวม
ส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป แบ่งพ้ืนที่ที่ขออนุญาตเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่  
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     ๑. พ้ืนที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ย่ืนแบบคําขอให้ย่ืนแบบ
คําขออนุญาตฯ ตาม มาตรา ๑๓/๑ (ปส. ๑๗) ต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ต้ังอยู่ถนนสืบสิริ) 
     ๒. พ้ืนที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ให้ย่ืนแบบคําขอให้ย่ืนแบบอนุญาตฯ 
ตาม มาตรา ๕๔ (ป. ๘๔-๑)  ต่อสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) 
(ตําบลปรุใหญ่ ข้างสนามกีฬา ๘๐ พรรษา) 
     ส่วนกรณีขอใช้เพ่ือประโยชน์แก่พุทธศาสนา ย่ืนคําขอพร้อมแผนที่ Google 
Map และกําหนดแนวเขตที่ต้ังให้ชัดเจน ต่อสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (ในที่น้ี
ให้ย่ืนเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรวบรวมและย่ืนต่อสํานักงานพุทธศาสนา
แห่งชาติ) และภายหลังครบกําหนด ๑๘๐ วัน หากปรากฏว่าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้กรมป่าไม้
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซม
เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถดําเนินการไปพลางก่อนได้และแจ้ง
ให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดเส้นทางหรือถนนที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาต ถูกนํ้าไหลบ่าทําให้ทางขาด ประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนซึ่ง
ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินและจําเป็น ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่อง การเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้)  
นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาตฯ เช่น สระประปา บ่อนํ้าบาดาล อ่างเก็บนํ้า 
เป็นต้น ซึ่งบางคร้ังเข้าใจว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะแต่ไม่ทราบว่าเป็นพ้ืนที่ในส่วนใด 
เน่ืองจากยังไม่มีเอกสารการได้มาที่ชอบโดยกฎหมาย ดังน้ัน จึงให้ถือเป็นพ้ืนที่สวน
ป่าสูงเนิน ที่ต้องย่ืนขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ สําหรับใน
พ้ืนทีมะเกลือเก่ามีบ่อนํ้า บ่อบาดาลที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า ได้แก่  
     ๑. พ้ืนที่บ่อนํ้าผิวดินและบริเวณหอถังสูงเพ่ือสูบและจ่ายนํ้าประปา บ้านหนอง
หลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ 
     ๒. พ้ืนที่บ่อนํ้าผิวดินและบริเวณหอถังสูงเพ่ือสูบและจ่ายนํ้าประปา บ้านโสก
จานพัฒนา หมู่ ๑๗  
     ๓. พ้ืนที่ลานตากเอนกประสงค์  บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ 
     ๔. พ้ืนที่บ่อนํ้าผิวดิน บริเวณหนองปลาซิว ฝั่งบ้านหนองม่วง หมู่ ๕  
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าเป็นผู้ ย่ืนคําขออนุญาตฯ ในนาม
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และงบประมาณ ทั้งในการสร้างและดูแล รักษา ซ่อมบํารุง
ส่วนพ้ืนที่หมู่บ้านในเขตตําบลมะเกลือเก่าที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ขอให้เร่ง
ดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน  ส่วนเรื่องการขออนุญาตนั้น สวนป่า
สูงเนินจะให้คําปรึกษาและการตัวอย่าง โดยจะส่งเอกสารต่างๆ ใบคําขอ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งเมื่อดําเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จก็สามารถดําเนินการตาม
โครงการต่างๆ  ในแผนงานได้  รวมถึงการของบประมาณมาดําเนินการ  สําหรับใน 
 
 
 



 
 

๑๐ 

เรื่องน้ีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทํา
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ๔ รายการข้างต้น  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามหรือต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต. : จากรายการข้างต้น ขอเพ่ิมอีก ๑ รายการ คือ บ่อบาดาลบ้านหนองหลักพันสโมสร 

หมู่ ๑๒ และในกรณีน้ี อบต.เป็นผู้เสนอหรือสวนป่าสูงเนินเป็นผู้เสนอ เข้าไปขอ
อนุญาต 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ต้องดูว่าหน่วยงานใดเป็นผู้บริหารจัดการ เช่น การดําเนินการประปาได้งบประมาณ
ดําเนินการจากหน่วยงานใด การดูแลระบบ การซ่อมบํารุง  ในที่น้ี คือ อบต. เป็น
ผู้ดําเนินการ ดังน้ัน อบต.จึงต้องเป็นหน่วยงานที่ย่ืนขออนุญาตไปยังกรมป่าไม้และ
กรมป่าไม้จะแจ้งมายังส่วนป่าสูงเนินว่าขัดข้องหรือไม่ โดยเมื่อสวนป่าฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่ขัดข้อง ก็จะเห็นชอบให้ดําเนินการการแผนงานของ อบต เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชน จากน้ันกรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกมาทําการ
สํารวจว่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาตมีอะไรต้ังอยู่บ้าง พ้ืนที่ที่ขอมีจํานวนเท่าใด ตามความ
เป็นจริง โดยการอนุญาตน้ันจะพิจารณาตามมติ ครม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ในการผ่อนผันให้ขออนุญาตซึ่ งเป็นที่ที่ ดําเนินการแล้วได้มีการใช้
งบประมาณแล้ว  แต่สําหรับในกรณีของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่เกิน 
๒๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่อาคาร สระน้ํา ส่วนพ้ืนที่ในการทําโครงการปลูกป่าอาจจะ
ขอประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ไร่ พ้ืนที่อาจจะต้องแยกเป็นส่วนในการขออนุญาต อันน้ี
จะมาพิจารณาแยกส่วนอีกครั้ง ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ถ้าเกิน ๑,๐๐๐ ไร่ต้องไป
ขออนุญาตกับคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา ๑๓ การสร้างอาคาร บ่อบาดาล ต้อง
ไม่เกิน ๒๐ ไร่ ถ้าเกินต้องไปขอมติคณะรัฐมนตรี  

นายก อบต. : เน่ืองด้วยที่แปลงน้ีที่ประชุมได้มีมติให้ดําเนินการขออนุญาต จํานวน ๑๕๐ ไร่ ซึ่ง
ผนวกรวมทุกอย่างแล้ว แต่ในส่วนที่แจ้งว่าหากขออนุญาตเกิน ๒๐ ไร่ ต้องแจ้งไปท่ี 
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ เหมือนเดิมหรือไม่   

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: สําหรับที่ดินแปลงนี้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนหรือไม่ 

นายก อบต. : ตามท่ีท่านปลัดได้แจ้งว่าเป็นที่สาธารณะทําเลเลี้ยงสัตว์ แต่เบ้ืองต้นได้ให้ทําเรื่องขอ
อนุญาตไปก่อน ๑๕๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาว่าที่ดินแปลงนี้เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
หรือไม่  

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: สําหรับในเรื่องให้ขออนุญาตทั้งพ้ืนป่าสงวนและพ้ืนที่สาธารณะ และตามที่ประชุม
ได้มีมติให้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ๑๕๐ ไร่ น้ัน นํามาแยกแปลงที่เป็นพ้ืนที่ตัวอาคาร
โครงสร้างต่างๆ  จํานวน ๒๐ ไร่ ออกจากพ้ืนที่ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ปลูกป่า หรือแปลง
ทดลอง  เพ่ืออธิบดีกรมป่าไม้จะได้อนุมัติง่ายขึ้น  

นายก อบต. : ตามท่ีท่านหัวหน้าสวนป่าได้ช้ีแจ้งมาน้ัน จะต้องแยกพ้ืนที่อาคาร โครงสร้าง ซึ่ง
คราวๆ ประมาณ ๒๐ ไร่ จะต้องแยกย่ืนคําขออนุญาต จากพ้ืนทั้งหมดใช่หรือไม่ 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: เป็นใบคําขออนุญาตคนละแบบ  โดยในพ้ืนที่ป่าสงวนจะใช้แบบคําขอตามมาตรา 
๑๓ เน่ืองจากจะเก่ียวข้องกับการระบบการชําระภาษีของ อบต. จึงต้องดําเนินการ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหมด 

   
   



 
 

๑๑ 

นายก อบต. : ด้วยในเร่ืองน้ีเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมในหลายส่วนของเขตป่าสงวน 
ไม่ว่าจะเป็นถนน พ้ืนที่ สปก. พ้ืนที่โฉนด ดังน้ันขอมอบหมายให้ ท่านปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. ผอ.กองช่าง ผอ.ส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าสํานักปลัด นิติกร 
ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบในทุกวันศุกร์ เน่ืองจากต้องดําเนินการให้ทําภายในกําหนด ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ แต่ขอให้ผู้ที่ดําเนินการได้รวบรวมเอกสารและจัดส่ง ไม่เกินวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เพ่ือว่ามีอะไรท่ีจะต้องเพ่ิมเติมจะได้ดําเนินการได้ รวมถึง
ตรวจสอบโครงการและงานที่  อบต. ได้ดําเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่  ได้แก่  ๑)  
บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ บริเวณถังประปาเก่าและใหม่ / บ่อบาดาล จํานวน ๒ บ่อ  
๒) บ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒  บริเวณระบบประปา / บ่อบาดาล / บริเวณขุดลอก 
๓) บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ บริเวณระบบประปา /บ่อบาดาล  ๔) บ้านโนน
สมบูรณ์  หมู่ ๑๖  บริเวณระบบประปาเก่า / บริเวณขุดลอกแห่งใหม่ /บริเวณ
ระบบประปาวัดโนนสมบูรณ์ / บ่อบาดาล  ๕) บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐  บริเวณระบบ
ประปาเก่า/ ขุดลอกอ่าง  ๖) บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑ บริเวณทั้งระบบประปาอ่างเก้ิง
ใหม่และเก่า  ๗) บ้านหัวเขา  หมู่ ๑๓ บริเวณระบบประปา ดังน้ันเหล่าน้ีควรจะ
ดําเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ไว้ก่อน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายไว้ก่อนและ
ป้องกันการเกิดปัญหาการใช้ที่พ้ืนในภายหลัง 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ตามที่ท่านนายกได้นําเรียนขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ว่า
พ้ืนที่ที่ต้ังสิ่งก่อสร้าง บ่อบาดาล ประปา อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าหรือไม่ เพ่ือดําเนินการให้
ถูกระเบียบกฎหมาย และเพ่ือการได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
ซ่อมแซม ซึ่งเอกสารในการขออนุญาตก็มีเพียงภาพถ่ายแผนท่ีซึ่งนํามาจาก Google 
map โดยแสดงแนวเขตพงสังเขป และแบบคําขออนุญาต ซึ่งได้จะส่งให้ยัง
เจ้าหน้าที่สําเนาให้ทุกท่านที่ต้องการ ซึ่งสวนป่าสูงเนินจะให้คําปรึกษาและแนะนํา
แนวทางในการดําเนินการ  แต่ในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังวัดหรือสํานักสงฆ์น้ัน
จะต้องแสดงพ้ืนที่และแนวเขตให้ชัดเจน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยการขอใช้
พ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ อบต.เป็นผู้ขออนุญาต รวมถึงบ่อบาดาลที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า
จํานวน ๕ จุด ที่ได้เสนอมาข้างต้น แต่ในส่วนที่ยังไม่ได้สํารวจในหมู่บ้านต่างๆ ให้ที่
ประชุมได้มีมติไว้ก่อนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าทั้งตําบล เพ่ือครอบคลุม
พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  ตามระเบียบ กฎหมาย เพ่ือว่าจะมีโครงการที่ตกหรือยัง
ไม่ได้สํารวจสามารถแทรกโครงการเข้าไปได้เลย มีท่านใดการจะสอบถามหรือไม่  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอสอบถามเรื่องวัดป่าวังรางใหญ่ ซึ่งมีใบที่ที่แสดงว่าเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์
พลเมืองใช้ร่วมกัน ควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทย ต้องดําเนินการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่แบบน้ีเดียวกันน้ีหรือไม่   

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ขอให้ดําเนินการขออนุญาตไว้ก่อน หากเรายังไม่ทราบแน่นชัดว่าสรุปแล้วเป็นที่ใน
ความรับผิดชอบหน่วยงานใด แต่เมื่อขณะน้ีได้มีระเบียบทีอนุโลมให้ดําเนินการขอ
อนุญาต ให้ดําเนินการไปก่อนหากไม่ใช้พ้ืนที่ของป่าสงวนและป่าไม้ก็ไม่เป็นไร แต่
ถ้าหากเป็นแล้วไม่ดําเนินการก็ถือว่าผิดระเบียบ 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างได้ช่วยเหลือในการรังวัดแนวเขตร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านอ่ืนต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 



 
 

๑๒ 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ด้วยบ้านโสกจานได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตและเพ่ิมดําเนินการแล้ว
เสร็จ ช่วงไหล่ทางยังเป็นร่องลึกเกรงว่าจะเกิดอันตรายรถตกลงไปได้ จึงขอความ
อนุเคราะห์ดินถมช่วงไหล่ทาง และขอความอนุเคราะห์พันธ์ุไม้เพ่ือปลูกช่วงไหล่ทาง
เพ่ือป้องกันการบุกรุกไหล่ทาง เน่ืองจากทุกปีจะมีชาวบ้านไถ่พ้ืนที่เพ่ือเพราะปลูก
ติดกับไหล่ทาง ตลอดทั้งสองข้างทางจนสุดถนนคอนกรีต 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: สําหรับในเรื่องพันธ์ุไม้ที่จะปลูกสองข้างทาง ทางสวนป่ายินดีให้การสนับสนุน โดย
ได้มีพันธ์ุกล้าไม้ดีมีค่า ไม้ดอก ไม้หางนกยูงดอกแดง  ส่วนที่เรื่องดินที่จะถมไหล่ทาง
น้ันขอให้เข้าสู่ฤดูแล้งให้ดินแห้งก่อนจะดําเนินการให้ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านอ่ืนต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ๑. สอบถามเบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าสวนป่าเพ่ือประสานการดําเนินการ  
๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ (ไม้ยูคาลิปตัส) ประจําปี ๒๕๖๔  
โดยพันธ์ไม้ยูคาลิปตัส ให้จัดซื้อหรือแจกให้ฟรี รายละก่ีไร่ และต้องย่ืนเอกสาร
อะไรบ้าง 
๓. ไม้ประดู่ที่ส่งแสริมให้ปลูกในปี ๒๕๕๗ หากจะตัดขายต้องดําเนินการอย่างไร  

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๑. ๐๘๑-๗๙๐๐๕๔๖   
๒. สําหรับกล้าไม้ยูคาลิปตัสแจกให้ฟรี รายละไม่เกิน ๕๐ ไร่ / ปี  
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหลักฐานที่ดิน สปก. ขึ้นไป 
๔. ต้องดูว่าที่ดินเป็นที่ดินประเภทใด ถ้าเป็นกรรมสิทธ์ิ สน. ๓ โฉนดสามารถตัดได้ 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ของให้โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปข้างต้น 

ประธานสภา อบต. : สําหรับสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะสอบถามรายละเอียดต่างๆในการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ ขอให้ประสานยังหัวหน้าสวนป่าโดยตรง มีท่านต้องการจะสอบถาม
เพ่ิมเติมในประเด็นการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ิมหรือไม่  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ด้วยบ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ ได้ใช้พ้ืนที่ของสวนป่าสูงเนินในการทําบ่อบาดาล
และบ่อประปาหมู่บ้าน ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
หมู่บ้าน จากที่ได้กล่าวมาในเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่คาดว่ามีหลายหมู่บ้านที่
ต้องการสํารวจพ้ืนที่ ขอให้กองช่างได้มาดําเนินการช่วยเหลือในการรังวัด 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องการสํารวจพ้ืนที่นายกได้แจ้งให้ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่ให้ดําเนิน
ตรวจสอบแล้ว ส่วนหมู่บ้านใดต้องการขออนุญาตนั้น เอกสารแบบคําขอขอได้ที่
เจ้าหน้าที่และส่งภาพประกอบ   

นายก อบต. : ด้วยหัวหน้าสวนป่าสูงเนินได้แจ้งว่าให้ที่ที่ประชุมสภามีมติขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าทั้งตําบลเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ส่วนการสํารวจน้ันได้มอบหมาย
ท่านปลัด ผู้อํานวยการกอง และเจ้าหน้าที่  ประสานงานยังท่านสมาชิกสภา อบต. 
ในการตรวจสอบว่าระบบประปา บ่อบาดาล บ่อนํ้า แหล่งนํ้า ว่าได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ป่า
ไม้หรือไม่ ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดให้ประสานยังท่านหัวหน้าสวนป่า
สูงเนิน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึ่งในเรื่องน้ีทุกท่านได้ได้รับฟังคําช้ีแจง
และได้สอบถามพอสมควรแล้ว ซึ่งหากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบใน ๕ โครงการที่สวนป่าสูงเนินเสนอและเห็นชอบให้ทุกโครงการที่ทําการ
ก่อสร้างในพ้ืนที่ป่าตําบลมะเกลือเก่า ในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าไม้ 

   



 
 

๑๓ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน ๕ โครงการที่สวนป่าสูงเนินเสนอและเห็นชอบให้ทุก
โครงการท่ีทําการก่อสร้างในพื้นที่ป่าตําบลมะเกลือเก่า ในการขออนญุาตใชพ้ืน้ที่
ในเขตป่าไม้ ด้วยคะแนน  ๒๒  เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ขอขอบคุณที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบทั้ง ๒ เรื่อง หากมีความประสงค์หรือ
ต้องการให้สวนป่าสูงเนินช่วยเหลือในเร่ืองใดสามารถแจ้งได้ทันทีทางสวนป่าสูงเนิน
ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายก อบต.  : ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ เน่ืองจากมีภารกิจร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทาน 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซึ่งมีผู้แทนมาจากสํานักพระราชวัง ซึ่งต้องเดินทางร่วม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ดังน้ันขอเลื่อนวาระที่เก่ียวข้องที่นายกได้เสนอญัตติมา
พิจารณาเพ่ือมิให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องขออนุมัติโอน
งบประมาณต้ังจ่ายเพ่ิม และ เรื่อง ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือ
จ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีท่านนายกได้ติดภารกิจร่วมต้อนรับคณะผู้มาประเมินโรงเรียนพระราชทานขอ
เลื่อนเร่ืองเพ่ือพิจารณาในข้อ ๓.๔ และ ๓.๔ มีท่านใดขัดข้องหรือไม่  หากไม่มีขอ
ดําเนินการตามท่ีท่านนายกได้นําเรียน 

ประธานสภา อบต. : ๓.๓  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพิ่ม  
     ด้วยกองสวัสดิการสังคมมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อต้ังจ่าย
เพิ่ม ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร จํานวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลมะเกลือเก่า หมู่ ๙ เน่ืองจากปัจจุบัน
หลังคามีสภาพร่ัวหลายจุดและแผ่นฝ้าชํารุดเสียหายหลายแห่ง  จึงมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการซ่อมแซม  โดยโอนลดจาก  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารท่ัวไปเ ก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. สําหรับในวาระน้ีขอเชิญ
นายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยได้รับแจ้งกองสวัสดิการสังคมขอปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลมะเกลือเก่า หมู่ ๙  โดยเร่ิมแรกในการ
ปรับปรุงน้ันมีงบประมาณจํากัด ทําให้การซ่อมแซมจะดําเนินการในส่วนที่สําคัญ
ก่อน ยังไม่ได้ดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลังคา ซึ่งอาคารน้ีได้เปิดใช้งานของ
อบต. มาแล้ว ๔ ปี ซึ่งได้พบปัญหาหลังคารั่วหลายจุดมีนํ้าหยดทําให้แผ่นฝ้าชํารุด
เสียหาย หากไม่เร่งดําเนินการซ่อมแซมจะเกิดความเสียต่อวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ซึ่งการซ่อมแซมคงต้องรื้อทั้งหมด ดังน้ัน จึงได้ประสานกองช่างทําการ
สํารวจและประมาณราคาค่าใช้จ่าย ซึ่งงบประมาณที่ต้องใช้จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ 
บาท  แต่งบประมาณที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ 
จํานวน ๑๘๑,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินการซ่อมแซม  โดยการ
ซ่อมแซมปรับปรุงน้ันจะต้องรื้อหลังคาเดิมซึ่งเป็นสังกะสีออกทั้งหมด และ
เปลี่ยนเป็นแบบเมเทลชีลและตรวจสอบจันทันว่ามีตัวใดที่ชํารุดต้องเปลี่ยนใหม่เพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรง ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



 
 

๑๔ 

และดําเนินการตามระเบียบในการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมในส่วนที่เป็น
อํานาจสภาพิจารณา โดยโอนลดจาก  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณ
ของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งไม่กระทบกับงบประมาณในยอดอ่ืนๆ ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีนายกได้ช้ีแจงมีท่านใดต้องการจะสอบหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมสภาใน
การอนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเพ่ิม ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงอาคาร จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ต้ังจ่ายงบประมาณเพ่ิมฯ ด้วยคะแนน  ๒๒  เสียง ไม่ออก
เสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
     ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอประชาชน
จาก เห ตุส าธา รณ ภัย  ในกา รขออ นุมั ติ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ นสะสมตามระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย มีรายการดังน้ี และ 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติก สายเข้าหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบาย
นํ้าเดิม ขนาด ๒.๑๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) ข้ามคลอง
อีสานเขียว บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ 

๓๐๐,๐๐๐  

๓ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกคลอง – 
วัดบุ่งคล้า บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการซ่อมแซมทาง นํ้า เข้ าและโครงสร้ าง
คอนกรีตเสริมเหล็กกันพัง สระนํ้าวัดวังรางน้อย 
บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๕ โครงการซ่อมแซมถนน สายคุ้มปากดง-บ้านวังราง
น้อย  (บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖)  

๑๕๐,๐๐๐ 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิน้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล  

นายก อบต. :      สําหรับในเรื่องน้ีสืบเน่ืองมาจากการประชุมคราวที่ผ่านมา ที่ได้มีการรายงาน
สถานการณ์ความเดือดร้อนจากเหตุฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ 
เดือน ซึ่งทําให้ถนนภายในตําบลมะเกลือเก่าเสียหายหลายเส้น โดยทุกหมู่บ้านได้
แจ้งปัญหาความเดือนร้อนถนนชํารุดเสียหายในเส้นทางต่างๆ  ซึ่งได้รับข้อมูลที่แจ้ง



 
 

๑๕ 

เข้ามาประมาณ ๓๐ เส้นทาง และได้แจ้งแนวทางในการช่วยเหลือซ่อมแซม คือ ๑)
ถนนเสียหาย โดยเส้นที่เสียหายหนัก ได้แก่ ถนนเส้นวัดเขาชาด และถนนเทวดา ได้
ประสานขอเคร่ืองจักรไปยังสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ซึ่งมีเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นรถแม็คโคร รถเกรด บด อัด รถบรรทุก โดยจะเข้ามา
ดําเนินการประมาณ ๒๕ วัน  ซึ่งท่าน พลตรีนําพล  คงพันธ์ ผอ.สนภ.๕ นทพ. ได้
แจ้งให้ความช่วยเหลือโดยจะได้สนับสนุนเคร่ืองจักรมาช่วยเหลือในการซ่อมแซม
ถนน โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลงให้กับรถเคร่ืองจักร  จํานวน  
๙ คัน ประกอบด้วย รถลากจูง รถขุดตัก รถเกลี่ย รถบรรทุกเทท้าย รถบดล้อยาง 
รถบดล้อสั่นสะเทือน รถบรรทุกนํ้า รถบรรทุกนํ้ามัน และรถธุรการ ซึ่งจะประมาณ
การเฉพาะค่านํ้ามันเช้ือเพลิง  ซึ่งปกติแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะต้องดําเนิน
โครงการตามแผนท่ีสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยเริ่ม
ดําเนินการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนตามกําหนดไว้ โดยจะมีค่าเบ้ียเลี้ยงให้กับทหาร
ซึ่งถือเป็นงานประจําในการออกโครงการตามแผน  แต่การเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าเป็นการดําเนินการนอกโครงการทําให้ไม่ได้
เบ้ียเลี้ยงในส่วนน้ี  ในส่วนการซ่อมแซมถนนจะดําเนินการให้ได้มาตรฐานโดยการ
ยกระดับถนน การบดอัด การลงหินคลุก การลงลูกรัง   ๒) เส้นที่เสียหายหนัก
รองลงมาจะใช้งบกลาง งบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่  ๑๘  ถนนหินคลุกจากบ้านปลายราง หมู่ ๘ – บ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒  
ถนนเส้นยุทธศาสตร์ – ศาลตาปู่ หมู่ ๒ งบประมาณส่วนที่เหลือคือที่ได้จัดซื้อทราย
มาเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม หมู่ ๑ หมู่ ๒ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ๓) การจ่ายขาดเงิน
สะสม ซึ่งจะต้องตรวจสอบสถานการณ์คลังมาว่างบประมาณเท่าใด โดยให้กองคลัง
ได้ตรวจสอบและได้รับรายงานจากนักวิชาการเงินและบัญชี ดังน้ี  
เงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ ๑๒,๓๐๖,๒๑๔.๔๙ 
หัก  -ลูกหน้ีภาษี ๔๗๔,๙๙๗.๐๙ 
      -ลูกหน้ีรายได้อ่ืนๆ (ค่านํ้าประปา) ๔๕๔,๘๖๓.๐๐ 
หัก  -กันเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วและยัง 
      อยู่ระหว่างดําเนินการ 
     -กันเงินสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒  
      เดือน 
     -กันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี 
      สาธารณภัย 

๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

คงเหลือ เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ๑,๒๑๖,๓๕๔,๔๐ 
ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๒,๒๖๓,๒๕๘.๓๒  

  เงินสะสมคงเหลือ จํานวน ๑๒,๓๐๖,๒๑๔.๔๙  ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ และกันเงิน
สํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร สมาชิกสภา อบต. ประมาณล้านกว่าบาท กันเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยกันเงินเบ้ียยังชีพหากรัฐบาล
โอนงบประมาณให้ช้า  โดยคงเหลือเป็นเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ 
๑,๒๑๖,๓๕๔,๔๐  และมีทุนสํารองเงินสะสม  ๑๒,๒๖๓,๒๕๘.๓๒  จะใช้ได้เมื่อ
ยามจําเป็นหากเงินสะสมไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน   ดังนั้นจากการรายงาน
สถานะการเงินข้างต้นจะมีเงินสะสมที่นํามาใช้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชน



 
 

๑๖ 

จํานวน  ๑,๒๑๖,๓๕๔,๔๐ บาท โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดัง
โครงการดังน้ี 
โครงการที่ ๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สายเข้าหมู่บ้าน
ห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณชํารุดเสียหายจากนํ้ากัดเซาะ 
ต้องดําเนินการรื้อและบดอัดใหม่ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการท่ี ๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบายนํ้าเดิม ขนาด 
๒.๑๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) ข้ามคลอง
อีสานเขียว  บ้านหนองหลักพันสโมสร  หมู่  ๑๒  โดยเป็นเส้นทางที่จะไปบ้าน
ปลายราง หมู่  เป็นเส้นหน้า รพ.สต.ปลายราง โดยช่วงที่ข้ามคลองได้ท่อเก่าที่สร้าง
ไว้นานแล้วได้เดิมทรุดตัวลงเป็นหลุมลึกเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่ผู้ที่สัญจรไปมาได้
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
โครงการท่ี ๓  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกคลอง – วัดบุ่งคล้า บ้าน
มะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ เ น่ืองจากถนนเส้นน้ีมี นํ้าท่วมขัง งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการที่ ๔   โครงการซ่อมแซมทางนํ้าเข้าและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกัน
พัง สระนํ้าวัดวังรางน้อย บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  ซึ่งทางเข้านํ้าพังเสียหายเป็นหลุม
ลึก ประกอบคันสระนํ้าน้ีได้มีชาวบ้านใช้เดินทางมาวัดเป็นประจําเกรงว่าจะเกิด
อันตรายได้ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
โครงการที่ ๕ โครงการซ่อมแซมถนน สายคุ้มปากดง-บ้านวังรางน้อย  (บ้านวังราง
ใหญ่ หมู่ ๖)   งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     ในส่วนของโครงการที่ได้หมู่บ้านได้เสนอเข้ามานอกเหนือจากน้ี จากการสํารวจ
หากส่วนใหญ่เมื่อแห้งแล้วสามารถปรับเกรดได้  ซึ่งจากที่ได้แจ้งในที่ประชุมสภาเม่ือ
คราวที่แล้วจะได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) 
ในการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักร แต่ถ้าหากไม่ได้ อบต.จะดําเนินการเช่า
เครื่องจักรมาดําเนินการซ่อมแซม ซึ่งจากการที่ประสานไปยัง ผอ.สํานักการช่าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้ อบต.ทําหนังสือขอรับการ
สนับสนุนเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงการเลือกต้ัง อบจ. หากได้รับ
การอนุมัติให้นําเครื่องจักรมาดําเนินการต้องห้ามมิใช้ผู้ที่ลงรับสมัครทั้งสมาชิก / 
นายก หรือผู้ที่เก่ียวข้องใดๆ ก็ตามเข้ามาดําเนินการคล้ายกับการหาเสียงโดย
เด็ดขาด  โดยการสนับสนุนเคร่ืองจักรของ อบจ. น้ัน อบต.จะมีค่าใช้จ่ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิง และจัดซื้อวัสดุ หินคลุก ในการซ่อมแซม โดยแบ่งดําเนินการตามหมู่บ้าน
อาจจะเป็นหมู่บ้านละ ๑ – ๒ วัน  และขอมอบหมายท่านปลัดได้แจ้งกองช่างทํา
หนังสือขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรไปยัง  อบจ. ภายในวันน้ี  เบ้ืองต้นจากสํารวจ
อาจจะขอเครื่องจักรเข้าทํางาน ๑๐ วัน   ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการซ่อมแซมถนนใน
ครั้งน้ีถือเป็นครั้งใหญ่ ทําให้ต้องมีการโอนงบประมาณในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
ในเร่ืองนํ้ามัน รวมถึงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งน้ีจํานวน ๕ โครงการ 
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  และขอฝากทุกท่านได้
เน่ืองจากอาจจะมีเสียงสะท้อนจากประชาชน ขอให้ช้ีแจงกับประชาชนให้รับทราบ
เน่ืองด้วยเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณยังเข้ามาน้อย ก็พยายามให้ความ 
 



 
 

๑๗ 

ช่วยเหลือในการประสานงานไปยังเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ และใช้
งบประมาณที่ อบต. มีอยู่  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: เน่ืองจากครั้งที่แล้วไม่ได้มาประชุมทําให้ไม่ได้นําเรื่องช้ีแจงต่อที่ประชุมสภา คือ 
ฝายนํ้าล้นหมู่ ๖ ได้ขาดทําให้นํ้าไหลทะลักมายังหมู่ ๒๐ ทําให้ฝายนํ้าสระปาปาขาด 
เกรงว่านํ้าอาจจะไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซม 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ของบประมาณฉุกเฉินซ่อมแซมถนนซอยบ้านนายสมาน 

ประธานสภา อบต. : เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยในวาระน้ีเป็นเรื่องการขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม
ซึ่งมี ๕ โครงการขออนุมัติ ดังน้ัน หากจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอ่ืนๆ ให้แจ้งใน
วาระที่ ๕ ดังน้ัน จึงขออนุญาตดําเนินการตามระเบียบการประชุม  

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ตามที่นายกได้ช้ีแจงเก่ียวกับงบในการดําเนินการเร่งด่วน ขอเสนอแนะงบประมาณ
ที่ใช้หลังจากน้ี เน่ืองจากทุกหมู่บ้านประสบปัญหาความเดือดร้อนเช่นกันถึงไม่จะ
ไม่ใช่จุดใหญ่ เช่น หมู่ ๖ ที่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณลูกรังขอสอบถามว่าจะ
ดําเนินการให้เมื่อใด และหมู่ ๖ มีถนนเสียหายหลายสายแต่อาจจะมีระยะทางไม่
มากนักในแต่ละจุด ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านนายกได้พิจารณาตามความเหมาะสมในการอนุมัติงบประมาณ และ
ขอให้ท่านนายกได้ระบุระยะเวลาในการดําเนินการซ่อมแซมในจุดที่เสียหายไม่มา
กว่าจะดําเนินการได้เมื่อใด หลังจากที่ได้ดําเนินการซ่อมแซมในถนนโครงการใหญ่
ได้ดําเนินการแล้ว เพ่ือที่จะได้แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ 

นายก อบต. : เน่ืองด้วยการทํางานจะต้องมีการประเมิน โดยการลงพ้ืนที่สํารวจ ทําให้ทราบว่า
ถนนเส้นใดที่มีประชาชนสัญจรไปมามาก เช่น เส้นที่เช่ือต่อระหว่างหมู่บ้าน เส้นที่
เกษตรกรใช้พืชผลทางการเกษตรท่ีมีแปลงเกษตรหลายหมื่นไร่ จากน้ันก็จะ
ตรวจสอบงบประมาณว่าจะใช้งบใดมาดําเนินการ และในส่วนของหมู่ ๖ น้ันได้
อนุมัติงบประมาณ จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  แต่เน่ืองจากฝนที่ตกติดต่อกันหลาย
วันทําให้ยังลงงานไม่ได้  และในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ีได้พิจารณา
งบดําเนินการในโครงการซ่อมแซมถนน สายคุ้มปากดง-บ้านวังรางน้อย  (บ้านวัง
รางใหญ่ หมู่ ๖) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่ดําเนินการซ่อมแซมในช่วง
ใดน้ันได้ช้ีแจงชัดเจนแล้ว่า รถจากสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา จะเข้าดําเนินการในวันพฤหัสบดีที่จะถึงน้ี  ส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
จะดําเนินการตามระบบ ส่วนโครงการที่นอกเหนือจากน้ีจะนําเคร่ืองจักรจาก อบจ.
มาดําเนินการซ่อมแซม โดยให้เจ้าหน้าที่ทําหนังสือส่งภายในวันน้ี  หากได้รับ
พิจารณาแล้วจะให้เข้าดําเนินการทันทีทุกหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะประมาณสัปดาห์หน้า 
แต่ส่วนใหญ่ที่ได้สํารวจพบเมื่อถนนแห้งแล้วสามารถว่ิงได้ตามปกติ แต่ก็จะ
ช่วยเหลือในการเกรด ปรับ หรือนําหินคลุกมาลง ถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอ
และเกินอํานาจหน้าที่นายกอาจจะต้องให้ที่ประชุมสภาได้มีมติอนุมัติงบประมาณใน
การช่วยเหลือ หรือมีการตัดโอนโครงการเพื่อมาดําเนินการซ่อมแซม  อย่างไรก็จะ
เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยแล้วเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

 
 

  



 
 

๑๘ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมใน
การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพ่ือดําเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย จํานวน ๕ โครงการ 
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน  ๒๒  เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 

รองประธานสภา อบต. : ๓.๕ เรื่อง การขอความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สํานักสงฆ์ขอ
ใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัดในทางพุทธศาสนา  เขตพื้นที่ตําบล
มะเกลือเก่า 
    การต้ังวัด เป็นกระบวนการเพ่ือให้วัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งในการ
ดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิ ธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่
การต้ังวัดโดยวัดที่ขอต้ังเพ่ือให้เป็นวัดที่ถูกต้อง จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบกับเอกสารการขออนุญาตใช้ที่ดินของทาง
ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังมวัีดที่ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภา ดังน้ี  

๑. สํานักพุทธธรรมเขาเกิ้ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑  
     ตําบลมะเกลือเก่า  
๒. วัดป่าลาภมงคล ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ตําบลมะเกลือเก่า 
๓. วัดป่าเขามะกอก  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ตําบลมะเกลือเก่า 

ขอให้ผู้ที่ขออนุญาตหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ ช้ีแจง  
นายนิยม ตุนาค 
ผู้แทนสํานักพุทธธรรมเขาเกิ้ง 

:      ด้วยได้รับมอหมายจากท่านกานกัตสีโลและได้รับมติจากที่ประชุมประชาคม
บ้านหนองเลา เป็นผู้ย่ืนโครงการขอใช้ที่ดินในที่ดินของทางราชการซึ่งคือที่ดินของ
กรมป่าไม้ เพ่ือสร้างวัด  เดิมน้ันที่พักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเก้ิงได้สร้างขึ้นมาเป็น
เวลานานแล้ว โดยได้รับอนุญาตให้เป็นที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖  ดังน้ันเพ่ือ
ความถูกต้องในการขออนุญาตใช้ที่ดินของป่าไม้ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาเพ่ือประกอบเป็นเอกสารในการขออนุญาต   
     ที่พักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเก้ิงมีเน้ือที่จํานวน  ๑๕ ไร่   ต้ังอยู่   บ้านหนองเลา
ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ทิศเหนือ 
ยาว ๑๖๐ เมตร ทิศใต้ ยาว ๑๖๐ เมตร ทิศตะวันออก ยาว ๑๒๕ เมตร ทิศ
ตะวันตก ยาว ๑๗๕ เมตร โดยทิศเหนือติดกับป่าธรรมชาติ ทิศใต้ติดกับถนน
เส้นประปาอ่างเก้ิง เป็นถนนสาธารณะใช้ร่วมกัน ทิศตะวันออกติดกับพ้ืนที่ป่า  ทิศ
ตะวันตกติดกับพ้ืนที่ป่า  ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ 

๑ กุฏิ จํานวน  ๘ หลัง   
๒ ศาลาการเปรียญ จํานวน  ๑ หลัง 
๓ โรงครัว จํานวน  ๑ หลัง   
๔ ห้องสุขา จํานวน  ๘ หลัง 
๕ วิหาร จํานวน  ๑ หลัง 



 
 

๑๙ 

๖ ศาลาฉัน จํานวน  ๑ หลัง 
๗ ศาลาเก็บสังฆภัณฑ์ จํานวน  ๑ หลัง 
๘ ลานธรรม จํานวน  ๑ ลาน 
๙ โรงฉันนํ้าปานะ จํานวน  ๑ หลัง 
๑๐ ถังเก็บนํ้าใช้ จํานวน  ๑ หลัง 
๑๑ โรงล้านจาน จํานวน  ๑ หลัง 
๑๒ โรงครัวแม่ชี จํานวน  ๑ หลัง  

  สําหรับสถานที่ทั้ง ๑๒ แห่งข้างต้นน้ีได้รวมพ้ืนที่เท่ากับ ๑๕ ไร่ ตามที่กรมป่าไม้ได้
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการสร้างวัด แต่พ้ืนทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมโครงการพุทธอุทยาน
ของกรมป่าไม้มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๑๕ ไร่  ซึ่งเอกสารรายงานการขอใช้ที่ดินทาง
ราชการเพ่ือสร้างวัดและโครงการขอใช้ที่ดินในที่ดินทางราชการเพ่ิมเติมได้สําเนา
แจกให้ทุกท่านได้ทราบ ซึ่งเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ที่ประกอบการขออนุญาต
น้ันมีมากพอสมควร อาจจะแจ้งที่ประชุมไม่ได้ทั้งหมด ดังน้ัน หากท่านใดมีข้อสงสัย
หรือต้องการจะสอบถามสามารถสอบถามได้หลังจากที่ช้ีแจงแล้วเสร็จ   
     ทั้งน้ีประเด็นที่หลายท่านอาจจะสงสัยในขออนุญาตใช้พ้ืนที่น้ีจึงขอเรียนให้
ทราบว่า  ๑) สวนพุทธธรรมเขาเก้ิงไม่ได้ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ของพ้ืนป่าเขาเขียว 
เขาสามสิบส่าง   ๒)  สวนพุทธธรรมเขาเก้ิงไมได้เป็นแหล่งต้นนํ้าแต่เป็นพ้ืนที่ สปก. 
โดยรอบ ๓) เมื่อมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาและได้รับการพิจารณาอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่แล้วจะไม่ส่งผลกระทบพ้ืนที่ป่า เน่ืองจากทางวัดได้มีการบริหารจัดการใน
เรื่องนํ้าเสีย ขยะ เศษอาหารต่างๆ เป็นระบบและเป็นรูปธรรม จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน  ๔) ไม่มีผลผูกพันใดๆ ในบุคคล หากที่ประชุมสภาได้มีมติ
เห็นชอบ ซึ่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ให้ดําเนินการโดยมีข้อ
ผ่อนผัน ๑๘๐ วัน เพ่ือดําเนินการขออนุญาต  ตามที่ได้นําเรียนมาท่านใดสงสัย 
หรือมีข้อสอบถาม ขอเชิญได้ สําหรับในวันน้ีต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ได้
นําญัตติเข้าเพ่ือพิจาณาและได้อนุญาตให้เข้าช้ีแจงต่อที่ประชุมสภา และท่าน
สมาชิกทุกท่านที่ได้ในความสนใจและพิจารณาในคร้ังน้ี  

รองประธานสภา อบต. : สําหรับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองจะขอพิจารณารวมกันทั้ง ๓ แห่ง 
ลําดับต่อไปขอเชิญผู้แทนจากวัดป่าลาภมงคลและวัดป่าเข้ามะกอก  ซึ่งจากเอกสาร
ที่ได้แจ้งมายังที่ประสภาของวัดทั้ง ๒ แห่งน้ี ได้ดําเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของ
ทางราชการเพ่ือสร้างวัดไปแล้ว โดยได้มีการลงนามของผู้ใหญ่บ้าน  ท่านกํานัน
ตําบลมะเกลือเก่า  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ท่านเจ้าคณะ
อําเภอสูงเนิน ท่านนายอําเภอสูงเนิน และท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้ว ขาดมติที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือประกอบเอกสารการขออนุญาตใช้ที่ดิน  

นายสมเกียรติ ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วย ๒ วัด คือ วัดวัดป่าลาภมงคลและวัดป่าเขามะกอก ได้มีการจัดประชาคม
หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้เข้าทําการรังวัดแนวเขตเรียบร้อยแล้ว   

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

 สําหรับวัดป่าเขามะกอกโดยพระชุ่ม รตนกโร ได้เคยขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาไปเมื่อหลายปีที่แล้ว แต่เน่ืองด้วยตามมติ ครม. ได้แจ้งให้วัดที่จะขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ได้ไม่เกิน  ๑๕ ไร่  ซึ่งวัดป่าเขามะกอกน้ีได้มีการต้ังขึ้นมาหลายปีและไม่ได้เป็น
การสร้างใหม่  ทั้งน้ีได้มีมติเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
นําเรื่องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเพ่ือประกอบเอกสารการย่ืนขอใช้ที่ดิน



 
 

๒๐ 

ต่อไป  ส่วนวัดป่าลาภมงคลเป็นวัดที่ต้ังใกล้เคียงกับวัดป่าเขามะกอก  ซึ่งต้องการที่
จะขอใช้พ้ืนที่เช่นเดียวกัน ซึ่งเอกสารได้ดําเนินการพร้อมกับวัดป่าเขามะกอก โดย
ได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่ยังขาดเอกสารที่เป็น
มติจากที่ประชุมสภาแนบเพ่ือพิจารณาเช่นกัน  

ปลัด อบต. : วัดป่าลาภมงคล มีพ้ืนที่ที่จะขอใช้ดินที่ดิน จํานวนก่ีไร่ 
รองประธานสภา อบต. : จํานวน ๑๐ ไร่  
รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการต้องจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสายัณ ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ด้วยทราบว่าวัดหนองหลักพัน เลขาเจ้าคณะที่มาดูแลได้ทําเร่ืองไปขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ป่าหรือที่ดินของทางราชการเช่นกัน แต่ไม่แน่ใจว่าต้องมาขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาฯ ด้วยหรือไม่ เพ่ือความถูกต้องจะขอมติที่ประชุมพร้อมกับครั้งน้ี
จะได้หรือไม่  

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ี เมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาน้ันได้แจ้งให้หมู่บ้านใดได้ต้ังวัดอยู่ใน
พ้ืนที่ที่คิดว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ย่ืนญัตติเพ่ือนําเข้าสู่วาระพิจารณาอย่างเช่นที่
หมู่ ๑๑ ได้ย่ืนญัตติเข้ามา  แต่ไม่มีหมู่บ้านใดย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอวาระ
ที่ประชุม มีเพียงพักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเก้ิง หมู่ ๑๑ วัดป่าลาภมงคล วัดป่าเขา
มะกอก หมู่ ๖ ที่ได้ย่ืนญัตติเข้ามา  ในส่วนอีก ๒ หมู่บ้านที่ย่ืนในวันน้ี คือ หมู่ ๑๖ 
และหมู่ ๙ จะนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป ดังน้ัน การ
ที่จะให้ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติใดๆ น้ันจะต้องมีเอกสารประกอบให้ท่านสมาชิกได้
ศึกษารายละเอียดเพ่ือพิจารณา ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจและรับทราบในระเบียบการ
ประชุมสภา โดยอย่างน้อยต้องให้ย่ืนญัตติต่อประธานสภาและนําเข้าวาระ อย่าง
น้อย ๕ วัน  อย่างไรก็ดีตามที่ท่านหัวหน้าสวนป่าได้แจ้งว่าเบ้ืองต้นให้ย่ืนเอกสาร
แบบคําขอและภาพถ่าย Google map ไปก่อน ส่วนเอกสารประกอบน้ันสามารถ
นํามาเพ่ิมเติมได้ตามท่ีหน่วยงานแจ้งมา  มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่    

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขออนุญาตท่านประธานขอให้ท่านนิยม  ตุนาค ได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนการขออนุญาต 
ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการขออนุญาต และต้องติดต่อประสารไปยังหน่วยงาน
ใด เน่ืองจากยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ทราบข้อมูลในการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นวัดหรือ
สํานักสงฆ์  

รองประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อคราวที่ผ่านมาว่าทางคณะสงฆ์จะมีการ
ประชุมประจําเดือนและจะแจ้งมายังเจ้าอาวาสทุกวัด ซึ่งทางวัดอาจหารือกับผู้นํา
หมู่บ้านอย่างเช่นในกรณีของที่พักสงฆ์สวนพุทธธรรมเขาเก้ิงเพ่ือให้นําเรื่องการขอ
อนุญาตน้ีให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา ซึ่งไม่ได้แจ้งมายังสภาโดยตรง แต่เพ่ือให้ทุก
ท่านได้รับทราบข้อมูลในขั้นตอนการการขออนุญาต ขอเชิญท่านนิยม ตุนาค ได้
ช้ีแจงต่อที่ประชุม  

นายนิยม ตุนาค 
ผู้แทนสํานักพุทธธรรมเขาเกิ้ง 

: เอกสารประกอบสามารถขอได้ที่สํานักพระพุทธศาสนา 
๑) รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งในรายงานให้กรอก

รายละเอียด จํานวนเน้ือที่ที่ต้องการขอต้องไม่เกิน ๑๕ ไร่ ระบุแนวเขต ระบุจํานวน
สิ่งปลูกสร้าง พร้อมงบประมาณ  และภาพถ่ายของสิ่งปลูกสร้างทุกหลัง 

๒) รูปแปลงที่ดิน / แผนที่ หากเป็นพ้ืนที่ป่าไม้จะเป็นระวางแผนท่ีของป่าไม้ 
ขอได้ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ หากเป็นที่ดินในพ้ืนที่ สปก. ขอได้ที่ สปก. 
หากเป็นพ้ืนที่ในเขตอนุรักษ์ ขอได้ที่ สทจ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 
 

๒๑ 

จังหวัด) ซึ่งรายละเอียดอาจจะต่างกัน แต่ในกรณีของวัดโนนหินดาดน้ันต้ังอยู่บนที่
สาธารณประโยชน์ จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดไม่ได้  
     ๓)  โครงการขอใช้ที่ดินในที่ดินของทางราชการเพ่ิมเติม จะระบุช่ือโครงการ 
หลักการและเหตุผล  
     ๔)  มติให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 
     ๕)  แผนผังของวัด ในส่วนน้ีต้องให้เจ้าหน้ากองช่างได้รังวัดพร้อมผู้นําและ
คณะกรรมการวัด โดยต้องจับพิกัดหมุดในแต่ละจุดเพ่ือลงข้อมูลในรายงานฯ  
     เอกสารทั้งหมดในจัดทําเป็น ๖ ชุด  คือ ๑)  ส่งไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนา  
จําวน ๔ ชุด   ๒) ชุดส่งยังท่านประธานสภา อบต. เพ่ือเสนอญัตตินําเข้าวาระการ
ประชุม จํานวน ๑ ชุด  ๓)  มอบให้วัดเพ่ือเป็นหลักฐาน   จํานวน ๑ ชุด 
     ดังน้ัน หากวัดใดที่ต้องการจะดําเนินการขอใช้ที่ดิน ผมพร้อมและยินดีที่จะให้
คําแนะนําช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน แต่ขอให้ทางหมู่บ้านได้ต้ังใจและ
พร้อมที่จะดําเนินการขอให้แจ้งมาได้  

รองประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนิยมได้ช้ีแจงหากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้ท่านสอบถามไปยังสํานัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารสําหรับไว้แล้วเพียงแต่ท่านได้แจ้งว่าวัด
ต้ังอยู่ในที่ดินประเภทใด  ซึ่งก่อนอ่ืนขอให้ท่านได้ตรวจสอบและประสานยังวัดว่า
ความต้องการหรือมีความพร้อมในการดําเนินการหรือไม่ เพราะการจัดเตรียม
เอกสารมีหลายอย่างต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วน   

ปลัด อบต. : ๑) ขอเพ่ิมในส่วนของเอกสารท่ีประกอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
หากท่านใดต้องการเอกสารขอสําเนาได้ที่ปลัด อบต. ประกอบด้วย  

๑) แบบรางานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
๒) โครงการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ิมเติม  
๓) แผนที่ ภูมิประเทศแสดงจุดที่ต้ัง อัตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐  
๔) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังวัดและสถานที่ข้างเคียง  
๕) แผนผังบริเวณสิ่งก่อสร้างวัด 
๖) สําเนาบัตรประจําผู้ขออนุญาต 
๗) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต 
๘) ภาพถ่ายอาคาร เสนาสนะ ประมาณ ๕ ภาพ 

๒) ในส่วนของที่ดินของวัดโนนหินดาด องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้
ดําเนินการประสานไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน ทําการ
รังวัดหลายคร้ัง เน่ืองจากที่ดินแปลงนี้ได้ถูกครอบเป็นที่สาธารณะ ทําให้ต้องค้นหา
เอกสารหลักฐานมาประกอบเป็นจํานวนมาก ต้ังแต่สมัยที่เป็นวัดเดิม ซึ่งก็มีปัญหา
ติดขัดหลายครั้ง อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลานาน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม และขอขอบคุณท่านนิยม ตุนาค อธิบาย

ขั้นตอนและเอกสารประกอบให้ทุกท่านได้รับทราบ  สําหรับการขออนุญาตขอใช้
ที่ดินของวัดป่าลาภมงคล เน้ือที่จํานวน  ๑๐ ไร่  วัดป่าเขามะกอก เน้ือที่จํานวน 
๑๕ ไร่ เอกสารตามที่ได้มอบให้ไปน้ัน ซึ่งในวันน้ีไม่มีผู้แทนจากวัดมาช้ีแจง แต่ท่าน
สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ได้ช้ีแจงในบางประเด็นแล้ว  ดังน้ัน ขอมติที่ประชุมสภาในการ



 
 

๒๒ 

เห็นชอบให้  ๑) สํานักพุทธธรรมเขาเก้ิง ๒) วัดป่าลาภมงคล ๓) วัดป่าเขามะกอก 
ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  ๑) สํานักพุทธธรรมเขาเก้ิง ๒) วัดป่าลาภมงคล  ๓) 
วัดป่าเขามะกอก ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด ด้วยคะแนน  ๒๒  
เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๔  : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ได้มีผู้ย่ืนญัตติเพ่ือขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด จํานวน 

๒ ญัตติ คือ   ๑)  นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗    
                ๒) นายธนกร  พลศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  
ซึ่งได้ย่ืนญัตติในวันน้ี และยังไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาทําให้ยังนําเข้าวาระ
เพ่ือพิจารณาไม่ทัน จึงขอนําไปพิจารณาในคราวต่อไป  ดังน้ัน ในวาระน้ีหากท่านใด
ต้องการจะเสนอญัตติหรือกระทู้ถามขอให้ส่งล่วงหน้าประมาณ ๕ วัน เพ่ือที่จะได้
นําเข้าวาระ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้หมู่บ้านที่ต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่

ต้องการความช่วยเหลือแก้ไข โดยขอให้แจ้งตามลําดับหมู่บ้าน  
นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  

: ถนนเส้นโนนตาเนียมที่ได้แจ้งในที่ประชุมสภาคราวที่แล้ว เน่ืองจากถนนมีสภาพ
ชํารุด เป็นหลุมมีนํ้าขัง 

นางธัญสินี   อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 
- เส้นข้างโรงสีเอกวัฒนา จากถนนมิตรภาพ เน่ืองจากนํ้าท่วมถนนเสียหาย 
- เส้นทางเรียบคลองที่ยังไม่ได้ดําเนินการ และเรียบของฝั่งบ้านแม่ทัพ 
๒. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าทําหนังสือแจ้งมาแล้ว 

นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ขอความอนุเคราะห์ทําร่องระบายนํ้า เน่ืองจากนํ้าท่วมถนนขังบริเวณข้างศาลาพระ
พิฆเนศ ได้ทําหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ติดตามเรื่องถนนลาดยางทางเข้าบ้านหนองม่วง ด้วยคณะกรรมการได้สอบถามมา
เน่ืองจากเสียหายหลายจุด ขอฝากยังท่านปลัดได้ติดตาม และเห็นว่าควรจะรื้อทํา
ใหม่ 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วยหมู่ ๖ มีความเดือดร้อนในเรื่องถนนในซอยเสียหาย 
๑) ซอยบ้านนายสมาน  ชัยเมืองปัก 
๒) ซอยบ้านนายทุเรียน  นึกสูงเนิน 

     ๓) ซอยบ้านนายคต ชินนอก 
     ๔) ซอยบ้านผู้ใหญ่นําชัย  นิจาย 
     ๕) เส้นบ้านวังรางใหญ่ – บ้านหัวเขาพัฒนา  

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นสี่แยกทางไปโรงเรียนบ้านบุตาสง มีสภาพเป็น
หลุมหลายจุด ขอเสริมยางมะตอย 

   
   



 
 

๒๓ 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม 
- ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านปลายราง –บ้านหนองหลักพัน  
- ซ่อมแซมถนนเส้นหน้า รพ.สต  (ที่ได้ลอกผิวหน้ายางออก) 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนขาด จํานวน ๓ เส้น 
- เส้นทางไปอ่างประปา 
- เส้นทางเช่ือมไปยังบ้านน้อย ตําบลตะขบ 
- เส้นหลังฟาร์มนางร่วม ในจุดน้ีได้มีการฝังท่อ  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 
 

: ขอความนอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 
- ซอยวัดเก่า 
- ซอยหลังโรงเรียน - คุ้มหนองเลาน้อย 
- เส้นภายในหมู่บ้าน – คุ้มลุงประทีป ขอยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซม 
- ถนนเทวดา 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  (คุ้มสโมสรดับทุกหลอด) 
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 
- เส้นบ้านหนองหลักพัน – บ้านหัวเขา โดยเฉพาะทางไปเขาเกิ้ง  
  ถนนชํารุดเสียหายมาก 
- เส้นสโมสร – บ้านหัวเขา 
- เส้นบ้านหนองหลักพัน - บ้านหนองเบน  
- เพ่ิมเติมเส้นซ่อมแซมถนนลาดยางทางไปหมู่ ๕ ถนนชํารุดเสียหายมาก 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
ประธานสภา อบต. 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นทางไปวัดหัวเขาพัฒนา กว้าง  ๖ 
เมตร  ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  ถมดินยกระดับประมาณ ๑ เมตร เพ่ิมท่อระบายนํ้า
ขนาด  ๑๐๐ x  ๑๐๐ จํานวน ๘ ท่อน 
๒) ขอความอนุเคราะห์ รถกระเช้าช่วยตัดต้นไม้ที่ทับสายไฟทางขึ้นวัดเขาพัฒนา 
(โดยชาวบ้านจะดําเนินการตัดเอง) 

นายวิวัฒน์  บัลลังค ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๒ หลอด แจ้งในที่ประชุมสภาหลายคร้ังแล้ว  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนที่จากป้ัมนํ้ามัน – บ้าน อบต.อุดม โดย
ช่วงแรกเป็นถนนคอนกรีตที่ได้รับงบประมาณ ๒๕๖๔ จากน้ันมีคลองธรรมชาติทํา
ให้นํ้าล้นกัดเซาะถนนขาดและควรจะว่างท่อระบายนํ้า เน่ืองจากเส้นน้ีเกษตรกรใช้
ขนส่งพืชผลการทางเกษตรเป็นจํานวนมาก 
๒) ความคืบหน้าซ่อมแซมไฟฟ้า จํานวน ๒ จุด   เส้นลานมัน และ เส้นหลังเขื่อน 
ซึ่งมีหลอดเก่าของ อบต. อยู่ จะสามารถย้ายได้หรือไม่  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนขาด จํานวน ๓ เส้น 
- เส้นทางไปบ้านนายทวี 
- เส้นทางไปไร่จิรายุ 
- เส้นทางบ้านนายแฉล้ม-ทางไปอ่าง 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
 

: - ขอความอนุเคราะห์กองช่างช่วยรังวัดที่ดินของวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ วัดหนอง
บัวธรรมสถาน หมู่ ๙ เพ่ือประกอบเอกสารประกอบการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
ส่งยังสํานักพระพุทธศาสนา 
- ขอขอบคุณท่านบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต หมู่ ๑๑ และ ท่านนิยม ตุนาค ที่



 
 

๒๔ 

เป็นต้นแบบและช่วยเหลือในการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ทําให้
หลายหมู่บ้านได้มีแนวทางในการขอใช้ 

นายสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน เส้นเดิมที่ได้แจ้งในที่ประชุมคราวที่แล้ว  
- ซอยสุขฤดี 
- เส้นเลียบคลอง 
- เส้นดอนอ้อ 
- เส้นหนองหญ้าฮังกา 
- เส้นทางล่ม 
- เส้นหรรษา 
- เสน้โสกตาเข่ง 
- เส้นโสกโคกเท่อเล่อ 
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  จํานวน ๑ จุด ซอยสุขฤดี 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 
 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคูนํ้าที่ก้ันคลองประปาขาด กว้างประมาณ ๕ เมตร 
๒) ขอท่อประปา หน้า ๓ เน่ืองรถทับท่อแบนนํ้าไหลไม่สะดวก ได้ส่งหนังสือมาที่ 
อบต. แล้ว  
๓) ขอความอนุเคราะห์หินคลุก จํานวน ๓ พวง เพ่ือซ่อมแซมถนนทางเข้าฝาย 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นางสมทรง  ภู่ภูเขียว 
เลขานุการนายก อบต. 

: ขออนุญาตเพ่ิมเติม หมู่ ๗  ด้วยมีไฟฟ้าดับ  จํานวน ๒ หลอด 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างภายหมู่บ้าน และ ศาลาประชาคม  รวมถึง
พัดลม ๒ ตัว  

ประธานสภา อบต. : สอบถามสมาชิก อบต. หมู่ ๒๐ ได้รับแจ้งซอยเสิงสางถนนเป็นดินโคลน รถสามารถ
สัญจรได้หรือไม่  

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: จะอยู่ซอยเสรีภาพช่วงปลาย ระยะทาง ๓๐ เมตร เป็นช่วงที่ยังไม่เทคอนกรีต 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ตามท่ีได้มีการขุดลอกคลองอีสานเขียวเม่ือปีทีแล้ว และได้ทําทําคันก้ันบึงไว้  ซึ่ง
ตอนน้ีจะขาดหลายจุด หาก อบต. มีงบประมาณขอให้ดําเนินการซ่อมแซม 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องที่สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้านได้แจ้งมาขอให้ได้บันทึกและนําเสนอ
ต่อผู้บริหาร และฝากยังท่านปลัดช่วยติดตามความคืบหน้า ประสานส่วนที่เก่ียวข้อง
ในการดําเนินการด้วย เน่ืองจากเป็นเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ชาวบ้านได้แจ้ง
เข้ามา  

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ขอช้ีแจงในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้แจ้งกับท่านสมาชิก หมู่ ๑๕ จํานวน ๒ จุด และ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ และ หมู่ ๕  ซึ่งได้ประสานยังการไฟฟ้าสูงเนินแล้วและได้ส่ง
ใบประมาณการราคาค่าใช้จ่ายแจ้งมายัง อบต. ตอนน้ีรองบประมาณดําเนินการ 
และด้วยเป็นช่วงต้นปีงบประมาณยังเข้ามาไม่เต็มที่ หากงบประมาณเพียงพอแล้ว
จะแจ้งให้การไฟฟ้าดําเนินการทันที ส่วนไฟฟ้าแรงดันตํ่า หมู่ ๑๔ จํานวน ๑ หลอด 
แต่เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ยังไม่สามารถออกทํางานได้ 
ส่วนหมู่ ๑๕  ได้ทําประมาณการาคาเรียบร้อย รองบประมาณเช่นกัน ขอให้ท่านได้
แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ 



 
 

๒๕ 

รองประธานสภา อบต. : ด้วยได้รับประสานจากท่านนายกหลังจากเสร็จจากการประชุมแล้วจะมอบหมาย
กองช่างร่วมกับผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เพ่ือแบ่งสายออกสํารวจ
ความเสียหาย ประเมินหลังฝนตกหากเส้นใดเสียหายไม่มากสามารถเกรดบดอัดก็จะ
ดําเนินการให้ทุกเส้น  เช่น  เส้นบ้านโสกจาน แต่หากจะดําเนินการตามท่ีที่ขอ เช่น 
ยกถนนแล้วนําหินคลุกลง งบประมาณคงไม่เพียงพอ ดังน้ันจึงต้องทําการลงสํารวจ
พ้ืนที่อีกรอบ  ในส่วนเส้นเขาชาด และเส้นถนนเทวดา  ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้นํา
เคร่ืองจักรมาดําเนินการ  ซึ่งใน ๒ เส้นน้ีจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิง
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะดําเนินการซ่อมแซมมาถึงบ้านหนองหลักพัน ใน
ส่วนที่ต้องใส่ท่อก็จะดําเนินการให้ ส่วนเส้นที่เหลือท่านนายกได้ประสานไปยัง อบจ. 
เพ่ือนําเคร่ืองจักรมาทําการซ่อมแซม  

ประธาน สภา อบต.  : ขอเพ่ิมเติมท่านรองนวม ตามท่ีเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าดําเนินการในถนนเส้นบ้านหัว
เขา – บ้านหนองหลักพัน  ซึ่งในส่วนน้ีเจ้าหน้าที่ทหารจะไม่ได้รับเบ้ียเลี้ยงเพ่ือเป็น
ค่าอาหาร จึงได้หารือท่านบรรจบ หมู่ ๑๑  ท่านสุพจน์  หมู่ ๑๗ และท่านสมาชิก 
หมู่ ๑๒ ขอความอนุเคราะห์ดูแลในเร่ืองอาหารวันละ ๓ มื้อ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ดังน้ันใน ๔ หมู่บ้านหลักที่จะต้องดูแลเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกัน เพราะหากจะใช้งบ
อบต.เป็นงบประมาณท่ีสูง ซึ่งการที่ เจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยน้ีทําให้ประหยัด
งบประมาณไปได้  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกมาปฏิบัติงานนอกสถานที่จะมีเบ้ียเลี้ยงจากหน่วยงาน
ในส่วนน้ีขอให้เจ้าหน้าที่ทหารได้มาช้ีแจงร่วมด้วย  

รองประธานสภา อบต. : จากที่ได้ร่วมประชุมกับคณะทหาร ซึ่งได้ช้ีแจงว่าหากเป็นโครงการที่ออกตาม
แผนงานประจําปีในส่วนจะมีเบ้ียเลี้ยง ค่านํ้ามัน  ค่าอาหาร ให้  แต่ในส่วนที่มา
ดําเนินการในพ้ืนที่มะเกลือเก่าน้ัน เป็นกรณีที่ อบต.ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือเน่ืองจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ไม่อยู่ในแผนการดําเนินการ จึงไม่มีเบ้ียเลี้ยงให้ 
ทั้งน้ี ค่านํ้ามันในการดําเนินการทางทหารได้ประมาณการไว้ประมาณล้านกว่าบาท 
แต่ด้วยที่รู้จักกับท่านนายกและได้เคยทํางานร่วมกันมาในหลายๆ โครงการจึง
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ออก เหลือประมาณห้าแสนบาท ดังน้ันจึงได้ขอความอนุเคราะห์ใน
การดูแลอาหารให้เท่าน้ัน  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับในเรื่องการดูแลน้ัน ทางหมู่บ้านยินดีให้ความร่วมมือ เพียงแต่มีข้อสงสัย
เน่ืองจากได้อยู่ในหน่วยงานทหารมาก่อน ซึ่งการออกมาทํางานในแต่ละคร้ังน้ันต้อง
รายงานไปยังหน่วยงานทหารว่าในการปฏิบัติแต่ละคร้ังต้องใช้กําลังพลก่ีนาย และ
จะมีเบ้ียเลี้ยงให้ ซึ่งในส่วนน้ีควรจะมีการช้ีแจง เพ่ือเกิดความเข้าใจตรงกัน 

ประธานสภา อบต. : ด้วยในเร่ืองน้ีเดินน้ัน เข้าใจเช่นเดียวกับท่านยอดขวัญ  แต่วันน้ันได้มีการหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานทหาร กับท่านนายก ทําให้ทราบว่าหากเป็นโครงการที่ดําเนิน
ตามแผนท่ีวางไว้ซึ่งไม่ว่าจะออกไปปฏิบัติงานที่ใด ก็จะมีเบ้ียเลี้ยง ค่าอาหาร ค่า
นํ้ามันเช้ือเพลิง ให้ทั้งหมด แต่งานน้ีได้ออกมานอกเหนือแผนงาน เป็นงานที่ออกมา
ช่วยเหลือเร่งด่วน ทําให้หน่วยงานไม่มีเบ้ียเลี้ยงให้ แต่ขอความอนุเคราะห์เป็น
อาหารวันละ ๓ มื้อ จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนน้ีของให้ ๔ หมู่บ้านได้
หรือกันอีกคร้ัง  มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอสอบถามในวาระที่ ๑ เรื่องการสํารวจความต้องการเพ่ือดําเนินโครงการของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล  ต้องขอในภาพรวมของ อบต. หรือ ขอส่วนตัวได้ ซึ่งสนใจใน



 
 

๒๖ 

โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานอาทิตย์ จะต้องขอผ่านมายัง 
อบต. หรือประสานงานโดยตรงได้ที่สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต ๕  

ประธานสภา อบต. : ในกรณีที่จะขอส่วนตัวน้ัน ให้ติดต่อประสานงานตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้
เลย ไม่ต้องผ่านมายัง อบต. 

นายสนอง   ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
 

: ๑. ถนนคอนกรีตเส้นหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงท่อระบายนํ้าเข้าสระวัดตอนน้ีได้
หลุดออก มีสภาพเป็นโพลงจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ขอให้
ตรวจสอบ 
๒. ตามที่ท่านยอดขวัญได้สอบถามประเด็นค่าเบ้ียเลี้ยงในการออกพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยในการซ่อมแซมถนนของหน่วยงานทหารซึ่ง ซึ่งในส่วนน้ีอาจจะไม่มีไว้ในแผน
ดําเนินงานที่ต้ังไว้ทําให้ไม่มีเบ้ียเลี้ยงหรือค่าอาหาร น้ัน  ซึ่งท่านยอดขวัญก็มีข้อ
สงสัยจึงได้สอบถามเข้ามา แต่ข้อเท็จจริงน้ันเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแสดงออก
หรือก้าวล่วงได้ ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเรา ขอให้เป็นเสียงสะท้อนให้รับทราบว่ามีความ
คิดเห็นอย่างไรในเรื่องน้ี  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายวัลลภ ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ในเร่ืองขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๒๐ ขอให้ท่านรองวินัยได้ติดตามความคืบหน้า รวมถึง
ไฟฟ้าแสงสว่างในทุกหมู่บ้าน  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ด้วยได้มีข้อพาดพิง ขอสงสัยดังกล่าวมิได้ต้องการจะก้าวล่วงการทํางาน แต่เพียง
ต้องการให้มีการช้ีแจงเพ่ือความชัดเจนเท่าน้ัน 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวันน้ีขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เข้าประชุมสภาในคร้ังน้ี ท่าน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเร่ืองอาหาร ทําให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีการประชุมที่เร่งด่วนต้องดําเนินการจะ
มีการขออนุมัติต่อท่านนายอําเภอเพ่ือขอเปิดประชุมในครั้งต่อไป การประชุมในครั้ง
น้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ี
ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  
 
 

                                                                         ว่าที่ร้อยตรี     ชวลิต ปรดีาสาลิ ผู้บันทกึรายงานการประชุม                ต 
ป                 (ชวลติ  ปรีดาสา)         
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ          สุนารี   สวัสดี 
            (  นางสุนารี  สวัสดี   ) 
ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
         (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
          ( นางอาภรณ์   ศิริจาํปา ) 
 
   (ลงนาม)      สวง   งามมะเริง     ผู้รับรองรายงานประชุม 

            ( นายสวง    งามมะเริง  )   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 



 
 

๒๗ 

 


