
ee.0 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยสามัญท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้อประชมุห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ 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 นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๗ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๘ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๙ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๑๐ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๑ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๒ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๓ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๔ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๕ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๖ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๗ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๘ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๙ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๒๐ นายบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๒๑ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๒๒ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๓ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๔ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๕ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๖ นางอัศนีย์   กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๗ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๘ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๙ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๓๐ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 
๓๑ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน  



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม.๗  
 
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 นางรวง กอกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๙ 
๖ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๘ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
๑๐ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๑ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๒ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน คนงานทั่วไป 
๑๓ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๔ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๑๕ นายสุภกิจ   รักษ์นาม ประชาชนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๑๖ นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ นักศึกษาโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลยั 
๑๗ นางอังคะนา สมโสภา ประชาชนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๑๘ นางสาวสุดารัตน์ ปรีชาชาญ ประชาชนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๑๙ นางสาวฉัตรทอง เฟสูงเนิน บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๐ นายผาสุข เผือดจันทึก บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๑ นางสาววิสา ถากระโทก บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๒ นางสาวนิรชา รอสูงเนิน บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๓ นายญาณวัฒน์ พิณทรัพย์ บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๔ นางสาวชวันรัตน์ แดดภู่ บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๕ นางสาววนิดา เดชพร บัณฑิตโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลยั 
๒๖ นางสาวมลธิรา ต๋องเรียน ประชาชนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๗ นายสมชาย รัตนวงศ์ ประชาชนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒๘ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 
๒๙ นายวิชัย ขุมกระโทก คนงานทั่วไป 

    
                               
 
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๘.๓๐ น. 
เลขานุการสภา : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์

พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม  สําหรับในวาระที่ ๑ ขอมอบให้
เลขานุการดําเนินการ 

        
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการ อบต. : ๑.๑ เรื่อง แนะนําบัณฑิตและประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลยั)  
    ด้วยคณะรัฐมนตรี ไ ด้มีมติเมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  โดยมีการจ้างงานนักศึกษา 
บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมพัฒนา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
๑ ปี   ตามกรอบการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เป้าหมาย  ประกอบด้วย ๑) 
องค์การชุมชน ตําบล มีสมรรถนะในการจัดการสูง ๒) การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เป็นธรรม ๓) ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ๔) สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ๕) 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ๖) แหล่งนํ้าประจําครอบครัว ๗) การบริหารจัดการวิสาหกิจและ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการชุมชน  ๘) การฝึกอบรมด้านสังคม  ๙) การจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๐) ตําบลปลอดภัย ๑๑) การพัฒนาคุณภาพเด็ด เยาวชน 
ครอบครัว คนสูงอายุ คนพิการ เด็กกําพร้า ๑๒) ระบบสุขภาพตําบล ๑๓) ศูนย์
เรียนรู้ตําบล ๑๔) ระบบความยุติธรรมชุมชน ๑๕) ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัล 
๑๖) ตําบลทําความดี   ซึ่งในส่วนของตําบลมะเกลือเก่า  ได้มีบัณฑิตจบใหม่ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ที่ได้ร่วมในโครงการฯ จํานวน ๑๒ คน ซึ่งอยู่ในการดูแล
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้โดยมีการส่งมอบบัณฑิตและ
ประชาชนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  ในการน้ี
ขอแนะนําบัณฑิตและประชาชนในโครงการฯ ต่อที่ประชุม และขอความอนุเคราะห์
มายังทุกท่านในการให้ข้อมูลสําหรับการสํารวจข้อมูลของหมู่บ้าน ขอเชิญผู้เข้าร่วม
โครงการได้แนะนําตัวต่อที่ประชุมสภา อบต.  ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าได้กําหนดโครงการท่ีต้องการพัฒนา 
     ๑. โครงการพัฒนาสินค้าโอทอป 
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพการสานกระเป๋าเชือกร่ม  
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพข้าวไรซ์เบอร่ี   
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพทําพริกแกง โดยกลุ่มอาชีพบ้านห้วยไผ่ 
     ๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
           - การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวสามสิบส่าง  หมู่ ๑๕ 
           - การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยววังเณร  หมู ่๒ 
           - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัดเขาซาด หมู่ ๙ 
     ๓. การดูแลสุขภาวะองค์รวมของทุกกลุ่มวัยต่างๆ  เช่น  ผู้สูงวัย เด็ก สตรี ผู้
พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 



 
 

๔ 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติม สําหรับการดําเนินการโครงการน้ีเป็นโครงการที่ตําบลมะเกลือเก่า ได้
บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี  โดยความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้  เครื่องมือ บุคลากร บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน  
ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล การพัฒนาพ้ืนที่  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ดูแล ใน ๔ อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสีคิ้ว  อําเภอด่านขุนทด  
อําเภอขามทะเลสอ  อําเภอสูงเนิน  โดยมีเป้าหมายที่จะให้บัณฑิตมาต่อยอดตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้เสนอโครงการให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
     ๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
           - การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวสามสิบส่าง  หมู่ ๑๕ 
           - การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยววังเณร  หมู ่๒ 
           - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวัดเขาซาด หมู่ ๙ 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งพ้ืนที่ ตําบลมะเกลือเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติหลายแห่ง  โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงพ้ืนที่สํารวจเขาสามสิบส่าง  วัด
เขาชาด เพ่ือเตรียมวางแผนการพัฒนา การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเท่ียว เมื่อคณะทําการงานได้ทําการรวบรวมข้อมูลแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้
ดําเนินการวางแผนการจัดการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  
     ๒. โครงการพัฒนาสินค้าโอทอป 
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพการสานกระเป๋าเชือกร่ม  
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพข้าวไรซ์เบอร่ี   
          - การพัฒนากลุ่มอาชีพทําพริกแกง โดยกลุ่มอาชีพบ้านห้วยไผ่ 
เมื่อได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  มีนักท่องเที่ยวโดยจะเข้ามาดําเนินการ
สํารวจพ้ืนที่  จะมีการพัฒนาพัฒนาสินค้า otop ในตําบล การค้นหาสินค้า otop ที่
โด่ดเด่นในชุมชน  
     ๓. การดูแลสุขภาวะองค์รวมของทุกกลุ่มวัยต่างๆ  เช่น  ผู้สูงวัย เด็ก สตรี ผู้
พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มาดําเนินการต่อยอด จากที่ อบต. 
ได้ดําเนินการไว้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น  การให้คําแนะนําแก่บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ร่วมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ิม
ความคล่องตัวในการช่วยเหลือ โดยความร่วมมือทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อบต.มะเกลือเก่า  
     สําหรับคณะทํางานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) จะประกอบด้วย ๓ กลุ่ม แบ่งเป็น ๑) 
บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน ๓ ปี  ๒) นักศึกษาที่ศึกษา  ๓) ประชาชนชน  ซี่งตําบล
มะเกลือเก่า ประกอบด้วย  บัณฑิตจบใหม่ จํานวน   ๑๒ คน   ประชาชน จํานวน  
๕ คน  ในส่วนของนักศึกษายังไม่มีผู้ปฏิบัติงาน  ขอเชิญคณะทํางานได้แนะนะตัว  

นายผาสุข  เผอืดจันทึก 
หัวหน้ากลุ่มมะเกลือเก่า  

: เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สําหรับคณะทํางาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  (๑ ตําบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) โดยในส่วนของตําบลมะเกลือเก่า มีคณะทํางานปฏิบัติงานใน
โครงการน้ีจํานวน   ๑๓  คน ประกอบด้วย  
 
 



 
 

๕ 

๑. บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน ๓ ปี ) ประกอบด้วย  
- นางสาวฉัตรทอง   เฟสูงเนิน  
- นางสาววิสา   ถากระโทก 
- นางสาวนิรชา   รอสูงเนิน 
- นายญาณวัฒน์  พิณทรัพย์ 
- นางสาวชวันรัตน์  แดดภู่ 
- นางสาววนิดา  เดชพร 
- นายผาสุก   เผือดจันทึก 

     ๒. นักศึกษา 
          - นางสาวบุษยพรรณ   ทองเพ็ชรศิลป์ 
     ๓. ประชาชนทั่วไป 
          - นายสุภกิจ  รักษ์นาม   
          - นางสาวอังคะนา   สมโสภา 
          - นางสาวสุดารัตน์  ปรีชาชาญ 
          - นางสาวมลธิรา  ต๋องเรียน 
          - นายสมชาย  รัตนวงศ์ 
โดยจะมีการลงสํารวจข้อมูลในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มความ
รับผิดชอบ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านสมาชิกทุกท่านในการให้ข้อมูล หรือ
สนับสนุนการทํางาน ซึ่งโครงการน้ีมีระยะเวลาในการดําเนินการเป็นเวลา ๑ ปี 
คณะผู้ทํางานขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่าน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต.  ๑.๒ เรื่อง การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติรัฐมนตรีเม่ือ

วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทํา
ประโยชน์ในพ้ืนป่า  โดยได้ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐย่ืนคําขอ
ตามระเบียบฯ ภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งมีกําหนดสิ้นสุดการยื่นคําขอในวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านน้ัน  เพ่ือให้การเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบและในห้วงระยะเวลาที่กําหนด นายก อบต. ได้มอบหมายให้ผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องดําเนินการรวบรวมเอกสาร ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ในส่วนของ
การก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ อาคาร ลานตาก บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า ศาลา
ประชาคม ในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าที่คาดว่าจะต้ังอยู่บนพ้ืนที่ป่า ที่นอกเหนือจาก
การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  ซึ่งบัดน้ีได้ทําการ
สํารวจ   รวบรวมข้อมูล และจัดทําเอกสารเสนอขอรับการอนุญาตต่อหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ สูงเนิน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและเพ่ิมเติมเอกสาร จํานวน ๓๔ 
โครงการ ประกอบด้วย 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการทีข่อ หมู่ที่ 
๑ อ่างเก็บนํ้าหนองปลาซิว   ๕ 
๒ ระบบประปาและสระประปา    ๑๒ 
๓ ระบบประปาและสระประปา   ๑๖ 
๔ ระบบประปาและสระประปา   ๑๖ 



 
 

๖ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการทีข่อ หมู่ที่ 
๕ ศาลาประชาคม     ๑๗ 
๖ สระหนองบัวแดง       ๑๗ 
๗ ลานตากผลผลติทางการเกษตร      ๑๗ 
๘ ระบบประปาและสระประปา    ๑๗ 
๙ ระบบประปาและสระประปา    ๑๖ 
๑๐ ศาลาประชาคม      ๑๖ 
๑๑ อ่างเก็บนํ้า ๙ 
๑๒ ระบบประปาและสระประปา    ๙ 
๑๓ อ่างเก็บนํ้าและระบบประปา    ๑๐ 
๑๔ บ่อบาดาล    ๑๗ 
๑๕ บ่อบาดาล    ๑๗ 
๑๖ สระเก็บนํ้าและระบบประปา  ๑๓ 
๑๗ อ่างเก้ิงและถังประปา      ๑๑ 
๑๘ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาสามสิบส่าง   ๑๕ 
๑๙ สระประปาและบ่อบาดาล  ๑๕ 
๒๐ สระประปาและบ่อบาดาล  ๑๔ 
๒๑ ศาลาประชาคม     ๑๔ 
๒๒ ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล   ๑๓ 
๒๓ ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล    ๑๑ 
๒๔ สระเก็บนํ้าคลองแคน     ๑๑ 
๒๕ ศาลาประชาคมและบ่อบาดาล   ๑๐ 
๒๖ ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๙ 
๒๗ ศาลาประชาคม      ๙ 
๒๘ สระประปาและบ่อบาดาล  ๘ 
๒๙ ถังประปาถังสูง   ๗ 
๓๐ ศาลาประชาคม ,บ่อบาดาลและสระประปา    ๗ 
๓๑ ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๖ 
๓๒ สระประปา     ๖ 
๓๓ สระประปาและบ่อบาดาล  ๖ 
๓๔ สระเก็บนํ้าหนองช้าง ๑๗ 
๓๑ ศาลาประชาคมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๖ 
๓๒ สระประปา     ๖ 
๓๓ สระประปาและบ่อบาดาล  ๖ 
๓๔ สระเก็บนํ้าหนองช้าง ๑๗  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   



 
 

๗ 

เลขานุการสภา อบต.  ๑.๓ เรื่อง ประกาศกําหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดเขต
ควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟ
ป่าขึ้นเป็นประจํา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสาเหตุประการหน่ึงเกิด
จากการเผาไร่ ฟางข้าว หญ้าและวัชพืชในที่ดินที่ทํากินของเกษตรกรท่ีอยู่ใกล้พ้ืนที่
ป่า ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าและให้ราษฎรได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงได้กําหนดพ้ืนที่ให้เป็น “เขต
ควบคุมไฟป่า” โดยอําเภอสูงเนินมีตําบลที่อยู่ในเขตควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 
ตําบลมะเกลือเก่า ตําบลมะเกลือใหม่ และ ตําบลหนองตะไก้  ซึ่งดําเนินการตาม
มาตรการดังน้ี 
     ๑. หากมีความจําเป็นต้องเผาไร่ วัชพืช ในพ้ืนที่ที่ครอบครองซึ่งอยู่ในเขต
ควบคุมไฟป่า ให้ขออนุญาตจากกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่น้ัน 
พร้อมกับทําแนวกันไฟป้องกันมิให้ไฟลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และให้ประสานไปยัง
สถานีควบคุมไฟป่าในเขตรับผิดชอบ เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการดําเนินการ 
     ๒. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาต
แล้วแต่ไม่ทําแนวกันไฟ จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉียบขาดทุกราย 
     ๓. ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า 
ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้อง
ขอ และหากพบไฟไหม้ป่าให้ความช่วยเหลือดับไฟ หรือโทรแจ้งมาที่ส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข ๐ 
๔๔๒๑ ๑๑๒๕  
     ๔. ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจุดไฟเผาป่า หรือ
ปล่อยให้ไฟลุกลามไปยังเขตอุทยาน ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี หรือ
ปรับต้ังแต่สี่แสนบาท ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     ๕. การจุดไฟเผาป่า หรือ ปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มี
ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๒ ถึง ๑๕  และ
ปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
     ๖. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน สมาชิกองค์การองค์การ
บริหารส่วนตําบลและกรรมการสภาตําบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้
ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๔  เรื่อง สรรพากรขยายเวลาย่ืนแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีเงิน

ได้หัก ณ ที่จ่าและภาษีมูลคา่เพิ่ม  
     ด้วยมีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นขอบการขยายเวลาการย่ืนแบบและชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ย่ืนผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือช่วยเหลือและเยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID- 19)  โดยมีรายละเอียดของงการขยาย
เวลาย่ืนแบบฯ ดังน้ี 



 
 

๘ 

๑. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับปีภาษี ๒๕๖๓ (แบบ ภ.ง.ด. ๙๐, แบบ 
ภ.ง.ด. ๙๑) ที่ต้องย่ืนแบบฯ ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ขยาย
เวลาออกถึง วันที่   ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๖๔  เฉพาะแบบที่ ย่ืนผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

๒. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. ๑ , แบบ ภ.ง.ด. ๒ , แบบ ภ.ง.ด. ๓ 
, แบบ ภ.ง.ด. ๕๓ และ ภ.ง.ด.๕๔)  ขยายเวลาการย่ืนแบบในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะแบบฯ ที่ย่ืนผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

๓. ภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ. ๓๐ แบบ ภ.พ.๓๖) ขยายเวลาการย่ืนแบบฯ 
ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องย่ืนแบบฯ โดยให้เริ่มขยายเวลาสําหรับการย่ืน
แบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ถึงเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะ
แบบฯ ที่ย่ืนผ่านอินเทอร์เน็ต 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19) 
เ พ่ือเป็นช่วยเหลือและเยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโรค  
กรมสรรพากร จึงได้ขยายเวลาการย่ืนแบบฯ ภาษี  โดยการ สามารถย่ืนแบบชําระ
ภาษีได้ ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ สาขาในท้องที่  หรือ สามารถย่ืนแบบผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่ https://rdserver.rd.go.th   

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๕ การขยายกําหนดเวลาดําเนนิการตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพ รายได้ที่ลดลง  ดังน้ัน 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการทั่วไปอีก ๒ เดือน  
(ภายในเดือนมิถุนายน)  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๖  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

     อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีสภาฯ อาจประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ   ขอเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  อบต. มะเกลือเก่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเชิญท่านนายกช้ีแจง 



 
 

๙ 

นายก อบต. : ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  ๒๕๖๓  ตามเอกสารการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 
๒๕๖๓  จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๖   เน่ืองจาก 
๑) ในปีที่ผ่านมามีกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงต้นปี  
ทําให้หลายโครงการไม่สามารถดําเนินการได้อันน้ีมาจากมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรค ไม่ให้มีการชุมชนคนที่มีจํานวนมาก เช่น โครงการ อบต. พบ
ประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบลมะเกลือเก่า  ๒) สถานการณ์ภัยแล้งที่
มีความรุนแรงทําให้หลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-
บริโภค  แหล่งนํ้าต่างๆ แห้งขอด แหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปามีปริมาณนํ้าไม่
เพียงพอ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีจึงได้นํางบประมาณในโครงการที่ไม่
สามารถดําเนินการได้ในช่วงโควิด มาดําเนินการโอนงบประมาณมาดําเนินการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ การปรับปรุงระบบประปา  การจัดส่งนํ้าให้กับหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้ง การสูบส่งนํ้าระยะไกล การเป่าล้างบ่อบาดาล การขุดเจาะบ่อ
บาดาล การปรับปรุงระบบประปา การติดต้ังจุดรับนํ้า  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี  จึงขอสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

๑๐ ๑๐๐ ๔ ๔๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

๒๓ ๑๐๐ ๑๗ ๗๓.๙๑ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

๑๒ ๑๐๐ ๘ ๖๖.๖๗ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๒๓ ๑๐๐ ๑๕ ๖๕.๒๒ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

๕ ๑๐๐ ๔ ๘๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖๒ ๑๐๐ ๕๖ ๙๐.๓๒ 

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

๙ ๑๐๐ ๔ ๔๔.๔๔ 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ๙ ๑๐๐ ๓ ๓๓.๓๓ 
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓ ๑๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ๖ ๑๐๐ ๓ ๕๐ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   



 
 

๑๐ 

ประธานสภา อบต. : เน่ืองด้วยใกล้ระยะเวลาที่จะจัดให้มีการเลือกต้ัง และสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าจะหมดวาระลง   จึงเห็นว่าควรจะมีการถ่ายรูปเพ่ือเป็นที่ระลึก 
ประกอบกับในวันน้ีสมาชิกสภา อบต. ขาดเพียง ๑ คน ทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่  

นายก อบต. : ขอเป็นการประชุมในคราวต่อไป คือ เดือนเมษายน ซึ่งอาจจะเป็นการประชุมคร้ัง
สุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกต้ังใหม่  ซึ่งอาจจะขอให้ประธานสภาเรียกประชุมเร็วขึ้น 
ให้สมาชิกสภา อบต. มาให้ครบทุกท่าน อีกทั้งวันน้ียังไม่ได้มีการเตรียมตัว ในส่วน
เรื่องการถ่ายภาพจะประสานร้านถ่ายภาพมาดําเนินการให้สวยงามพร้อมใส่กรอบ  
เบ้ืองต้นจะสอบถามและแจ้งยังสมาชิกภา อบต.ทุกท่าน มีความประสงค์จะ
ถ่ายภาพหรือไม่  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่  ๒ ครั้งที่ ๒   ประจําปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือ
การรับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่   

ที่ประชุม : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญที่  ๒ ครั้งที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่  ๒ ครั้งที่ ๒  
ประจําปี  ๒๕๖๓ เม่ือวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๔ 

    ตามท่ีในคราวประชุมสมัยสามัญที ่๑ ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ได้กําหนดให้ประชุมสมัยสามญัแรกของปี ๒๕๖๔ หรือสมัยสามัญที่ ๑ 
ประจําปี ๒๕๖๔ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ น้ัน  
     ในการน้ีเ พ่ือกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกขอปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

๑๑ 

     ดังน้ัน เพ่ือให้การกําหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณากําหนดจํานวนสมัยการประชุมสามัญประจําปี  ๒๕๖๔   (รวม
กับสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์) และวันเริ่มสมยัประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ไม่เกิน ๑๕ วัน ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม     

ประธานสภา อบต. : เสนอให้มี ๔ สมัย เช่นเดิมในปี ๒๕๖๓ คือ สมัยที่ ๒  ในเดือนเมษายน สมัยที่ ๓ 
เดือนมิถุนายน สมัยที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม  ในระหว่างวันที่  ๑-๑๕ ของแต่ละเดือน  

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  

: เห็นชอบถามท่ีท่านประธานสภา อบต. ได้เสนอ 

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้ใช้จํานวนสมัย
การประชุมตามปีที่แล้ว คือ ๔ สมัย  หากทา่นใดเห็นชอบให้ยกมือเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เหน็ชอบให้กําหนดสมัยประชมุจํานวน ๔ สมัย 
ประธานสภา อบต. : สําหรับระยะเวลาของการประชุมในแต่ละสมัย ประกอบด้วย 

สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เมษายน 
สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน 
สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม 

และกําหนดสมัยประชุมสภาในสมัยแรกหรือสมัยสามัญที่ ๑ ของปี ๒๕๖๕ ในเดือน
กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่  ๑ -  ๑๕  กุมภาพันธ์  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม ่  

ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใด  ต้องการจะเปล่ียนแปลง  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการกําหนด

ระยะเวลาในการประชุมสภาในแต่ละสมัย และ วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจําปี
ถัดไป คือสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียด
ข้างต้น 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๒๙ เสียง  
ประธานสภา อบต. : สรุป การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๔  

สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เมษายน 
สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน 
สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไปคือ วันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติแล้วประธานสภาจะได้ทําเป็นประกาศของสภาฯ 
และปิดประกาศ ณ สํานักงาน อบต. ต่อไป 

เลขานุการสภา  อบต.  : สําหรับการเลือกต้ังหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง อบต.จะทําการเลือกต้ังในเดือน
มิถุนายน โดยการเลือกต้ังในครั้งน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จํานวนสมาชิกสภา 
อบต.จะลดลง เหลือหมู่บ้านละ ๑ คน และเมื่อมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรก ที่
ประชุมอาจจะมีการกําหนดสมัยประชุมประจําปีใหม่ หรือ อาจจะให้คงเดิม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   
   



 
 

๑๒ 

ประธานสภา อบต.  : ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรบัปรุงระบบประปาอ่างเก้ิง
และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ 
     ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง
ระบบประปาอ่างเก้ิงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ จํานวน  ๔๘๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิงและปรับปรุงระบบประปาให้สามารถ
ใช้งานได้  โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า 
–สวนนายวิสัน จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ 
หมู่ ๗ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ได้ช้ีแจง 

นาย อบต. : ด้วยเมื่อปีที่ผ่านมา อบต. ได้ทําการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน 
ซึ่งแก้ไขปัญหาทําให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีแหล่งนํ้าเพียงพอ 
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังมีหมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาอยู่ ได้แก่ บ้าน
บุตาสง หมู่ ๗  ที่ยังมีปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยเบ้ืองต้น อบต.ได้ทําการแก้ไขปัญหา
โดยการสูบนํ้าจากบ่อบาดาล และใช้ป๊ัมแรงดันส่งนํ้าไปตามครัวเรือนประชาชน แต่
ไม่เพียงพอเน่ืองจากนํ้ามีปริมาณน้อย ส่วนนํ้าในลําสําลายไม่สามารถนํามาผลิต
นํ้าประปาได้ เน่ืองจากนํ้าไม่สะอาดเกิดอาการคันตามผิวหนังและมีกลิ่นเหม็น  หาก
จะดําเนินการสร้างระบบประปาใหม่จะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก   บ้านคําไฮ 
หมู่ ๑๕ ตอนน้ียังไม่มีปัญหา เน่ืองจากได้มีการดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้   แต่
ในอนาคตก็เกรงว่านํ้าบาดาลอาจจะมีปริมาณลดลง อย่างเช่นของบ้านหนองเลา 
หมู่ ๑๑  ที่เคยได้ใช้นํ้าบาดาลแต่ในขณะน้ีมีปริมาณนํ้าลดลงและระบบนํ้าบ่อ
บาดาลได้มี ปัญหา จึงไ ด้หารือยังรองนายก อบต ท่านประธานสภา รอง
ประธานสภา พร้อมทั้งได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน  เข้า
ตรวจสอบระบบประปาอ่างเกิ้งพบว่าในปีน้ีได้มีปริมาณนํ้ามากจากช่วงฝนตกที่ผ่าน
มา  ซึ่งเดิมน้ันระบบประปาอ่างเก้ิงได้เปิดให้ใช้นํ้าประปาใน ๕ หมู่บ้าน แต่ในช่วง
ฤดูแล้งที่ทําให้ระบบประปาอ่างเก้ิงไม่มีนํ้าต้องปิดการผลิตนํ้าประปาเป็นระยะเวลา 
๑ ปี   ดังน้ัน เมื่อมีปริมาณนํ้าเพียงพอสามารถส่งนํ้าให้กับหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้านได้ 
คือ บ้านหนองเลา บ้านคําไฮ และบ้านบุตาสง แต่เนื่องจากงบประมาณที่นํามา
แก้ไขน้ันมีอยู่จํานวนจํากัด เน่ืองจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา ได้เกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทําให้ส่งผลกระทบในการจัดเก็บรายได้  
การจัดเก็บภาษีที่ลดลง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  ทําให้งบประมาณที่รัฐบาลได้
จัดสรรให้แต่ละ อบต. ลดลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณท่ีนํามาพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมถึงงบประมาณส่วนหน่ึงต้องนํามาดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-๑๙ ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ได้ต้ังลดลง เ น่ืองจากไม่แน่ใจว่า
งบประมาณจัดสรรของรัฐบาลจะเข้ามาเพ่ิมขึ้นหรือไม่  รวมถึงรัฐบาลได้ออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการลดภาษีลงอีก ทําให้รายได้ลดลง  ดังน้ัน จาก
การต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติที่ลดลง ทําให้ต้องมีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้
เพียงพอให้และสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้  จากปัญหาการใช้นํ้า



 
 

๑๓ 

ของ ๓ หมู่บ้าน และที่ได้ลงตรวจสอบระบบประปา ให้กองช่างได้สํารวจและ
ประมาณราคาเพื่อดําเนินการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งกองช่างได้แจ้งว่า
ต้องใช้งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือมาดําเนินการ ๑) เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 
ซึ่งเดิมน้ันได้เช่าหม้อแปลงจากการไฟฟ้า ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการจ่ายค่าเช่า จึงเห็น
ควรดําเนินการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส ๕๐ KV  ๒) ปรับปรุงระบบ
ประปาในส่วนที่ชํารุด ระบบไฟฟ้า ระบบท่อส่งนํ้า โดยได้หารือฝ่ายบริหาร ท่าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน  เพ่ือนํางบประมาณโครงการ
ของบ้านหนองเลาออกมาดําเนินการ  โดยการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งตามระเบียบ 
โครงการต่างๆ ที่เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ไม่สามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ จึงต้องนํางบประมาณของหมู่บ้านมาดําเนินการเน่ืองจากเป็นเรื่องเร่งด่วน 
ในส่วนของโครงการที่นําออกมาน้ัน ได้นําไปบรรจุไว้ในทุนสํารองสะสม และในส่วน
ของหมู่ ๗ เพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า ให้ประชาชนได้มีนําใช้อย่าง
ทั่งถึง จึงได้โอบงบประมาณโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ออกมาดําเนินการ เน่ืองจากไม่มีนํ้าดิบที่จะนํามาผลิตนํ้าประปา
หากจะก่อสร้างถังประปาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางหมู่บ้านจึงเห็นควรให้นํามา
ดําเนินโครงการน้ี เพ่ือให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้และบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : ขอตัวแทนของทั้ง  ๒  หมู่บ้าน ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม  
นางสมทรง  ภูภู่เขียว 
เลขานุการนายก อบต. 
ตัวแทนหมู่ ๗ 

: ด้วยหมู่ ๗ ได้ ขณะนี้ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องนํ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งได้
แก้ไขปัญหาโดยใช้นํ้าจากคลองลําสําลายซึ่งนํ้าจะส่งมาไม่ถึงบริเวณสามแยก  แต่
นํ้าไม่สะอาดมีตะกอนสีดํา  ทั้งน้ีได้ขอความอนุเคราะห์จาก อบต. ให้จัดส่งนํ้าให้
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้หารือกับผู้บริหารเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ท่านผู้นําหมู่บ้านหมู่ ๑๑ และ หมู่ ๑๕ ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ซึ่งทาง
หมู่บ้านยินดีที่จะให้โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ 
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาดําเนินการร่วมกับหมู่ ๑๑ ในการปรับปรุงระบบประ
อ่างเก้ิง ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมท่อนํ้าแตกและจัดซื้อท่อส่งนํ้าภายหมู่บ้าน
ที่เสียหายหลายจุดรวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  

: ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความสําคัญและแก้ไขปัญหาระบบน้ําประปา ซึ่งมี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้านและหลายหลังคาเรือน เบ้ืองต้นได้มี
การประชาชนใน ๓ หมู่บ้านแล้วและที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้โอนงบประมาณมา
ดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิง  สําหรับประปาอ่างเก้ิงที่ได้
ปิดระบบไป ๑ ปี เน่ืองจากไม่มีนํ้าเพียงพอที่จะนํามาผลิตนํ้าประปา แต่ยังต้องเสีย
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกเดือน จึงได้หารือกับผู้บริหารโดยให้กองช่างทําหนังสือ
ยกเลิกการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า และดําเนินการติดต้ังหม้อแปลง โดยนําโครงการ
ประจําปีของหมู่บ้านมาดําเนินการร่วมกับโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ 
หมู่ ๗ มาดําเนินโครงการปรับปรุงประปาอ่างเก้ิงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือ
ผลิตนํ้าประปาใช้ใน ๓ หมู่บ้าน  ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา
ขาดแคลนนํ้าใช้ได้ 

   



 
 

๑๔ 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท น่าจะไม่เพียงพอ ควรมีงบประมาณจากส่วนอ่ืนพอที่โอน
มาเพ่ิมเติม  และเน่ืองด้วยเมื่อปรับปรุงประปาอ่างเก้ิงใหม่จะทําให้มีแรงดันนํ้าเพ่ิม
มากขึ้น อาจจะทําให้ท่อส่งนํ้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ อาจจะแตกได้  ดังน้ันควรจะให้
ช่างได้ทําการสํารวจท่อว่าสามารถรองรับแรงดันนํ้าได้หรือไม่ หากงบประมาณไม่
เพียงพอให้โอนงบประมาณในโครงการทัศนศึกษาดูงานหรือในแผนงานอื่นๆ  เพ่ือ
เตรียมการป้องกันภัยแล้งที่กําลังจะมาถึง  

นายก อบต. : สําหรับท่อเมนประปาเก่าที่ไปส่งยัง บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ บ้านโสกจาน หมู่ ๑๗ 
บ้านหนองหลักพันฯ หมู่ ๑๒ และ บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔  ไม่ได้ใช้แล้วได้ปิดการ
ใช้ไปต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ เน่ืองจากแต่ละหมู่บ้านได้มีระบบประปาหมู่บ้าน บางแห่งเป็น
ระบบประปาขนาดใหญ่  ทั้งน้ีเมื่อปีที่ผ่านมาได้ประปาอ่างเก้ิงได้ส่งนํ้าให้กับบ้าน
คําไฮ มีการว่างท่อเมนใหม่ใช้งบประมาณหลายล้านบาท ทั้งงบประมาณที่มาจาก
ภายนอกและงบประมาณจาก อบต.  นอกจากน้ีได้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมใน
ส่วนที่ชํารุดแล้ว  แต่หากเกิดปัญหาจะดําเนินการแก้ไขเป็นจุดๆ  แต่คาดว่าการ
จัดส่งนํ้าให้กับหมู่บ้านไม่น่าจะมีปัญหาเน่ืองจากช่างได้ทําการตรวจสอบแล้ว  

ประธานสภา อบต. 
 

: มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑ 
จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ 
สายวัดเก่า –สวนนายวิสัน จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถังประปา
แบบแชมเปญ หมู่ ๗ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๒๙  เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๓  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท

สํารองจ่าย  
     ด้วยฝ่ายบริหารได้ย่ืนญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิม ในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง ประเภท สํารองจ่าย จํานวน  ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสูบนํ้า
ออกจากอ่างเก็บนํ้าคําไฮ /ขุดลอกทางระบายนํ้าเข้า /ลงปูนขาวก้นอ่างหรือปรับ
สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าคําไฮให้สามารถใช้ผลิตนํ้าประปาได้ โดยโอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถัง
ประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ จํานวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าสูบนํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้าคําไฮ 
น้ัน เป็นการแก้ไขปัญหาสืบเน่ืองมาจากข้อ ๓.๒ เน่ืองจากงบประมาณที่โอนมา
ดําเนินการเป็นงบประมาณโครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ จํานวน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดน้ําเพ่ือการอุปโภคและการปรับปรุงระบบ
ประปาขนาดใหญ่ให้มีความย่ังยืน ใน ๓ หมู่บ้าน โดยนํางบประมาณทั้ง ๓ หมู่บ้าน
มาดําเนินการร่วมกัน  คือ บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑ บ้านบุตาสง หมู่ ๗  บ้านคําไฮ 
หมู่ ๑๕   สําหรับการสูบนํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้าคําไฮ น้ัน ไม่สามารถที่จะดําเนิน
เป็นโครงการได้ เน่ืองจากเป็นการเบิกค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเสื่อมราคา



 
 

๑๕ 

เครื่องจักรได้  จําเป็นต้องโอนงบประมาณมาไว้ในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
ประเภท สํารองจ่าย นอกจากน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกทางระบายนํ้า เพ่ือ
นํานํ้าเข้ามายังอ่างเก็บนํ้าคําไฮ  การจัดซื้อปูนขาวเพ่ือฆ่าเช้ือโรคในหน้าดิน หาก
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะทันช่วงฤดูฝน ทําให้มีนํ้าไหลเข้าอ่างและทําให้หมู่บ้าน
ได้มีนํ้าสะอาดใช้ต่อไป  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อทีประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ซึ่ง
ระบบประปาหมู่ ๑๕ ที่ได้ดําเนินการก่อสร้างมานานแต่ไม่สามารถใช้ผลิตนํ้าประปา
ได้เน่ืองจากนํ้าดิบในอ่างคําไฮไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง  ซึ่งในเร่ืองน้ีได้
นําเสนอปัญหาต่อผู้บริหารได้รับทราบ  โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องดําเนินการสูบ
นํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้า ในส่วนของนํ้าที่ไหลออกไปยังพ้ืนที่ของชาวบ้านและ
เกษตรกรได้แจ้งให้ทราบในส่วนน้ีก็ให้เกษตรกรได้กักเก็บนํ้าไว้เพ่ือทําการเกษตร
คาดว่านํ้าจะไหลมาไม่ถึงบ้านบุตาสง  เมื่อสูบนํ้าออกจากบ่อเสร็จแล้ว จะโรยปูน
ขาวเพ่ือฆ่าเช้ือโรค และตากบ่อให้แห้ง  รอรับนํ้าฝนต่อไป ทั้งน้ีต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ และ หมู่ ๗ ที่ได้เสียสละงบประมาณมาดําเนินช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ในส่วนของบ้านคําไฮ หากสูบนํ้าออกแล้ว อย่ารีบโรยปูนขาว ให้ลอกหน้าดินออก
ประมาณ ๐.๕ – ๑ เมตร  เน่ืองจากจะมีอินทรีวัตถุที่ทําให้เกิดนํ้าเสียจะฝังอยู่ดิน
ประมาณ ๑ เมตร ดังน้ันจะต้องลอกหน้าดินออกก่อน จากน้ันก็ตากหน้าดินและโรย
ปูนขาว  ซึ่งในส่วนน้ีอาจจะเพ่ิมงบประมาณ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แต่จะได้ผลที่ดี 

นายก อบต. : หากเป็นไปได้ต้องการให้มีการสูบนํ้าออกก่อนเพ่ือดูสถานะดินจริงๆ เบ้ืองต้นอาจจะ
ใช้สารอีเอ็มโรยไปก่อน  ทั้งน้ีได้ประสานยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพ่ือนํา
ดินตรวจสภาพต่อไป   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
โอนงบประมาณเพ่ิม ในแผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทสํารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าสูบนํ้าออกจากอ่างเก็บนํ้าคําไฮ /ขุดลอกทางระบายนํ้าเข้า /ลงปูนขาวก้นอ่าง
หรือปรับสภาพน้ําในอ่างเก็บนํ้าคําไฮให้สามารถใช้ผลิตนํ้าประปาได้ จํานวน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๗ 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  ๒๙  เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) 
    ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เน่ืองจากได้รับแจ้งจากหลายหมู่บ้านได้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนในเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคท่ีต้องการดําเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึง
การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเข้ามาถึง  เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน  เบ้ืองต้นผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณในการ
ช่วยเหลือจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งกองคลังได้รายงานเงินสะสม
คงเหลือที่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ แต่ปรากฎว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม



 
 

๑๖ 

ดังกล่าวไม่เพียงพอกับยอดประมาณการของโครงการท่ีขออนุมัติ  ซึ่งเงินสะสม ณ 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  คงเหลือ  ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗  ซึ่งตามระเบียบต้อง  
หัก ลูกหน้ีภาษี ลูกหน้ีรายได้อ่ืนฯ และกันเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วและ
ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒ โครงการ และต้องกันเงินสํารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓  เดือน  รวมถึงกันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี
สาธารณภัย  
     ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินจากยอดทุนสํารองสะสมร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) “กรณีที่ปีใด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีน้ัน หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุน
สํารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไขข้อ ๘๙ (๑)  โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

นายก อบต. : เน่ืองด้วยได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หลายเรื่อง โดย
ในเ ร่ืองปัญหาความเดือดร้อนที่ ไม่ เร่งรีบก็จะนําเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญั ติ
งบประมาณ  ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขก็จะนํางบประมาณฉุกเฉินหรือ
สํารองจ่าย ในส่วนที่ต้องเบิกจ่ายจากหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้อง
ใช้อํานาจของสภาในการพิจารณาอนุมัติ   ทั้งน้ีปัญหาที่หลายหมู่บ้านได้พิจารณาถึง
ความเดือดร้อน จึงได้รวมกับประธานสภา รองนายก อบต.  สมาชิกสภา อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้าสํารวจพ้ืนที่และหารือว่าปัญหานั้นจําเป็นเร่งด่วนและเข้าหลักเกณฑ์
จะมอบหมายให้กองช่างได้ลงสํารวจพ้ืนที่ ทําประมาณการราคา จากน้ันจึงได้นํามา
พิจารณางบประมาณท่ีจะนํามาใช้  โดยได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จากการ
ตรวจรายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ดังน้ี           เงินสะสม   ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ บาท   
     ทุนสํารองเงินสะสม   ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ บาท 
    เป็นยอดงบประมาณ  ๒๘,๑๘๒,๒๘๖.๐๘ บาท  
จากน้ันจึงได้นําโครงการที่ได้เสนอของประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนมาพิจารณาดําเนินการ จากที่ท่านประธานได้นําเรียนในเบ้ืองต้นยอดเงิน
สะสม คงเหลือ ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗ บาท แต่ระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมได้
ต้อง คือ ๑)  หักลูกหน้ีภาษี, ลูกหน้ีรายได้อ่ืนๆ  ๒) กันเงินสํารองจ่ายเงินสะสมท่ี
อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดําเนินการ , กันเงินสํารองจ่ายเป็นค่าบุคลากร , กัน
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ จากยอด
งบประมาณที่ต้ังไว้ แต่การเบิกจ่ายออกมายังใช้น้ัน ยังไม่มีระเบียบออกมารองรับ 
ทําให้งบประมาณที่นํามาจ่ายขาดเงินสะสมไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับจังหวัด
เก่ียวกับการกันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย เพราะหาก
กันเงินในส่วนน้ีและยังไม่มีกฎหมายมารองรับจะไม่สามารถนําเงินออกมาใช้ทํา
ประโยชน์หรือพัฒนาตําบลได้  ซึ่งตอนน้ีอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไข  
 



 
 

๑๗ 

     ดังน้ัน เมื่อไม่สามารถใช้งบประมาณจากจ่ายขาดเงินสะสมได้   จึงได้พิจารณา
เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๗  (๑)  กรณีที่ยอดเงิน
สะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
น้ัน ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  (๒) 
กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายภายใต้เง่ือนไขข้อ ๘๙ 
(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   สําหรับในการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองใน
ครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗ (๒) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านได้สภา อบต.ได้
อนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปแล้วครั้งหน่ึง ในการน้ีจึง
ขอรายงานสถานะเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ที่
สามารถนําไปใช้ได้ ดังน้ี 

  งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  

ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ 
หัก ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
คงเหลือ ทุนสํารองเงินสะสมที่จ่ายได้ตามข้อ ๘๗(๒) ๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ 

  
โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ดังน้ี 
 โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก 

บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑ 
๓๓๐,๐๐๐  

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต พร้อมร้ือขุดซ่อมผิวถนน บ้านโสก
จานพัฒนา หมู่ ๑๗  - บ้านหนองหลักพันสโมสร 
หมู่ ๑๒ 

๒๕๑,๕๐๐ 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔  (ท้ายหมู่บ้าน) 

๕๐,๐๐๐ 

๔. โครงการก่อสร้างจุดจ่ายนํ้าประปาบาดาล คุ้ม
หนองเลาน้อย บ้านหนองเลาใหญ่  หมู่ ๑๑  

๑๘๐,๐๐๐ 

๕. โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน  สายบ้านหนอง
หลักพันสโมสรหมู่ ๑๒ – บ้านหนองซาด หมู่  ๑๔  

๑๕๐,๐๐๐ 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  คุ้มสวนป่า และ
คุ้มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่  ๒๐   

๑๒๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณท้ังสิน้ ๑,๐๘๑,๕๐๐  
   



 
 

๑๘ 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑  
สําหรับโครงการน้ี เดิมน้ันได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔  แต่ได้โอน
งบประมาณออกเพ่ือมาดําเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเก้ิงและติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ ๑๑  จึงได้นําโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก 
บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑  ใช้เงินทุนสํารองเงินสะสมมาดําเนิน 

  ๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรื้อขุดซ่อม
ผิวถนน บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗  - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ เน่ือง
ด้วยถนนเส้นน้ีปัจจุบันได้มีสภาพชํารุดอย่างมาก ทําให้การเดินทาลําบากอย่างย่ิง 
และเป็นเส้นทางที่มีผู้สัญจรจํานวนมาก จึงเห็นควรดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

  ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔  
(ท้ายหมู่บ้าน) ด้วยถนนเส้นดังกล่าวน้ีไม่ได้วางท่อระบายนํ้า ทําให้เมื่อมีฝนตกมีนํ้า
ขังและไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน จึงเห็นควรทํารางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด 

  ๔. โครงการก่อสร้างจุดจ่ายนํ้าประปาบาดาล คุ้มหนองเลาน้อย บ้านหนองเลาใหญ่  
หมู่ ๑๑ เดิมน้ันได้ใช้นํ้าของประปาบาดาล คุ้มหนองเลาใหญ่ ซึ่งมีนํ้าปริมาณมาก
พอที่จะส่งให้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ที่ขาดแคลนนํ้า แต่ปัจจุบันนํ้ามีปริมาณลดลงจึง 
ทําให้ต้องเสียเวลาในการรอรับนํ้านานและส่งนํ้าไปยังที่ต่างๆ ได้น้อยลง  จากการ
สํารวจพบว่าบ่อบาดาลคุ้มนองเลาในมีปริมาณนํ้าเพียงพอที่จะสามารถนํ้ามาใช้ได้
จึงเห็นควรปรับปรุงสร้างเป็นจุดจ่ายนํ้าประปาบาดาล เพ่ือเพ่ิมจํานวนการส่งนํ้าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีนํ้าใช้เพียงพอและบรรเทาความเดือดร้อน   

  ๕. โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน  สายบ้านหนองหลักพันสโมสรหมู่ ๑๒ – บ้าน
หนองซาด หมู่  ๑๔  ด้วยได้รับแจ้งเรื่องจากท่านสมาชิกสภา อบต.ของทั้ง ๒ 
หมู่บ้านว่าถนนเส้นดังกล่าวน้ี ได้เกิดท่อชํารุดยุบลง เกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็น
อันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้  จึงเห็นควรดําเนินการซ่อมแซม  

  ๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  คุ้มสวนป่า และคุ้มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่
พัฒนา หมู่  ๒๐  เป็นคุ้มที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนชํารุดเสียหาย 
ประชาชนสัญจรลําบาก  

  ซึ่งทั้ง ๖ โครงการ ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  ๑,๐๘๑,๕๐๐ บาท หัก
จากทุนสํารองเงินสะสมท่ีจ่ายได้ตามข้อ ๘๗(๒)  ๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ บาท  คงเหลือ
งบประมาณ ๑,๙๘๓,๔๘๒.๒๑ บาท   ที่จะสามารถใช้ได้หากเกิดกรณีความ
เดือดร้อนที่จําเป็นเร่งด่วน  แต่ต้องให้ที่ประชุมสภาได้มีมติพิจารณาอนุมัติ  เงินทุน
สํารองเงินสะสม คงเหลือ ๑๓,๕๓๓,๔๘๒.๒๑ บาท  ดังน้ัน ขอให้ที่ประชุมสภาได้
พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : ขอให้สมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านที่มีโครงการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุม  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: สําหรับโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑
เน่ืองจากถนนสายดังกล่าวน้ีมีสภาพชํารุดเสียหาย ประชาชนใช้เดินทางลําบากมาก 
และได้เคยทําหนังสือเพ่ือขอประมาณฉุกเฉินแต่ไม่ได้รับเน่ืองจากงบประมาณไม่
เพียงพอ ประกอบกับหมู่บ้านได้โอนงบประมาณในโครงการน้ีในข้อบัญญัติประจําปี
เพ่ือมาแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้า การปรับปรุงระบบประปา ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาให้ความอนุเคราะห์  



 
 

๑๙ 

นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรื้อขุดซ่อมผิว
ถนน บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗  - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒  เน่ืองด้วน
ถนนเส้นดังกล่าวน้ีได้เกิดความชํารุดเสียหาย การสัญจรลําบาก และเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ัง  

นายสายัญ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอเพ่ิมเติม จะมีช่วงที่ชํารุดเสียหายอย่างหนักที่ช่วงต่อระหว่าง บ้านหนองม่วง หมู่ 
๕ มายังบ้านโสกจานหมู่ ๑๗  บริเวณคลองอีสานเขียว เส้นบ้านหนองหลักพัน หมู่ 
๑๒ สามแยกบริเวณป่ามัน ถนนมีสภาพเป็นหลุมลึก  เส้นบ้านหนองหลักพัน หมู่ 
๑๒ ไปยังบ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ ก่อนถึงป่าสักจะมีท่อคอนกรีตหักทําให้ถนนยุบตัว
ลง ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  

นายก อบต.  : สําหรับโครงการน้ีจะเชื่อมโยง  ๒  โครงการ  คือ โครงการที่ ๒ และ โครงการที่ ๕ 
เป็นที่เช่ือมต่อกัน และได้มีประชาชนได้แจ้งความเดือดร้อนมาหลายรายว่าได้เกิด
อุบัติเหตุ จึงแจ้งให้กองช่างสํารวจพบว่ามีความเสียหายหลายจุดและได้ทําประมาณ
การราคาการซ่อมแซม ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวน้ีมีหลายหมู่บ้านที่ใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจร  

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ในโครงการท่ี ๓ เน่ืองจากหมู่ ๔ บ้านหนองไม้ตายได้มีความเดือดร้อนนํ้าท่วมขังให้
ท้ายหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะช่วงโค้ง
โรงเรียนได้มีนํ้าขังขึ้นมาตามถนนไม่สามารถระบายได้ เน่ืองจากมีถนนคอนกรีตก้ัน
ทางน้ํา จึงเสนอให้ก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  

นายก อบต. : สําหรับโครงการที่ ๔  โครงการก่อสร้างจุดจ่ายนํ้าประปาบาดาล คุ้มหนองเลาน้อย 
บ้านหนองเลาใหญ่  หมู่ ๑๑  ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจง 

หัวหน้าสํานักปลัด : เน่ืองด้วยจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน อบต.จึงได้ดําเนินการจัดส่งนํ้า
ให้กับหมู่บ้าน โรงเรียน วัด  โดยได้รับนํ้าบาดาลจากคุ้มหนองเลาใหญ่ซึ่งในขณะน้ี
เป็นจุดรับนํ้าเพียงจุดเดียว แต่เน่ืองจากมีความต้องการน้ําจํานวนมาก อบต.จึงได้
ประสานขอรถน้ํายังหน่วยงานทหารเพ่ือช่วยส่งนํ้าให้เพียงพอ  การรอน้ําให้เต็มถัง
นํ้าน้ันต้องใช้เวลานาน จึงได้สํารวจยังบ่อบาดาลเดิมคือ บ่อคุ้มหนองเลาน้อย ทําให้
การรับ-ส่งนํ้าจะเร็วขึ้น  โดยจะใช้เวลารอรับนํ้าเพียงคันละครึ่งช่ัวโมง จึงเห็นควร
ก่อสร้างจุดจ่ายนํ้าประปาดาลให้เป็นระบบ เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนต่อไป 

ประธานสภา อบต. : สําหรับโครงการที่ ๕ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ ได้ช้ีแจงแล้ว
เบ้ืองต้นแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ ได้เพ่ิมเติม 

นายสุพนทร์ แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: สําหรับท่อลอดที่ชํารุดได้ทําหนังสือแจ้งที่ อบต. หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
ซ่อมแซม  ซึ่งตนเห็นดีด้วยที่ได้มีโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนเส้นน้ี เพ่ือให้
ประชาชนได้เดินทางสะดวกและไม่เกิดอุบัติเหตุ  

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: สําหรับโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  คุ้มสวนป่า และคุ้มหนองใหญ่ บ้านวังราง
ใหญ่พัฒนา หมู่  ๒๐ หากจะแบ่งงบประมาณมาดําเนินการวางท่อเมนนํ้าประปา
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๒.๕ น้ิว และท่อเมนเก่าคอนกรีตแตกลงมาทับ ทําให้นํ้า
ไหล ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเบ้ืองต้นได้แจ้งกองช่างแล้ว  ซึ่งคุ้ม
ดังกล่าวน้ี อบต. ได้นําหินคลกุมาลงให้แล้วบางส่วน ก็พอที่จะสัญจรได้   

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องท่อเมนประปาให้หมู่บ้านทําหนังสือเข้ามา แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ
ซึ่งการดําเนินการใดๆ น้ันจะต้องมีการหารือการดําเนินการก่อน จากน้ันจะ



 
 

๒๐ 

มอบหมายให้กองช่างทําการสํารวจ และประมาณราคา และพิจารณางบประมาณที่
จะมาดําเนินการจากกองคลัง จากน้ันจึงได้นําโครงการที่พิจารณาแล้วมาเสนอญัตติ
ต่อประธานสภาเพ่ือนําเข้าสู่วาระให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายและข้ันตอน  ดังน้ันหากท่านจะต้องการจะของบประมาณในการ
ดําเนินโครงการขอให้ท่านได้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามา เน่ืองจากได้มีการย่ืนญัตติใน
โครงการเหล่าน้ีเข้ามาแล้ว ซึ่งไม่สามารถตัดงบประมาณออกมาได้  ซึ่งโครงการ
ทั้งหมดที่ได้เสนอของบประมาณนี้ได้ผ่านการหารือและพิจารณามาแล้ว และ
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  คุ้มสวนป่า และคุ้มหนองใหญ่ บ้านวังรางใหญ่
พัฒนา หมู่  ๒๐  ได้รับแจ้งจากประชาชนในคุ้มว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา
ฝุ่นที่เกิดจากการปรับเกรดถนนจึงเห็นควรให้ดําเนินการปรับปรุง อย่างไรก็ดีที่ท่าน
สมาชิกได้แจ้งปัญหาเรื่องท่อเมนประปาเข้ามาทําให้ได้ทราบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
โดยจะแจ้งกองช่างได้สํารวจและหารือแนวทางการแก้ไขกับผู้นําและประชาชนอีก
ครั้งหน่ึง ซึ่งอาจจะนําเข้าวาระพิจารณาในการประชุมสภาคราวถัดไป 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ภายในตําบล จํานวน ๖ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๑,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๕   เรื่อง ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อม

ติดต้ัง จํานวน ๑๙๒,๔๓๕ บาท      
     ด้วยสํานักงานปลัดมีความจําเป็นในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 
จํานวน  ๓  จุด  ได้แก่ จุดบ้านวังรางน้อยหมู่ ๙  บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วง 
หมู่ ๕ เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้รถใช้
ถนน  โดยต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด
พร้อมติดต้ัง งบประมาณ  ๑๙๒,๔๓๕ บาท   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     ๑) เครื่องบันทึกข้อมูล (NVR 8 CH WNR056-4KS2) จํานวน ๓ ตัว ราคาตัว
ละ ๑๔,๙๕๐  บาท เป็นเงิน ๔๔,๘๕๐  บาท 
     ๒) กล้องวงจรปิดระบบ (CAMERA IP 3 MP WIP30268) จํานวน ๗ ตัว ราคา
ตัวละ ๖,๑๐๐  บาท เป็นเงิน ๔๒,๗๐๐ บาท 
     ๓) POE 8 PORT (ตัวกระจายสัญญา)  จํานวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๔,๓๗๐  
บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๑๐ บาท 
     ๔) เครื่องเก็บข้อมูลความจํา HDD FOR CCTV 2TB จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 
๔,๗๐๐  บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๐ บาท 
     ๕) เครื่องเก็บข้อมูลความจํา HDD FOR CCTV 4TB จํานวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 
๘,๖๒๕  บาท เป็นเงิน ๘,๖๒๕ บาท 
     ๖) สาย LAN CAT5 ภายนอก จํานวน ๑,๐๐๐ เมตร ราคาเมตรละ  ๒๒ บาท 
เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
 



 
 

๒๑ 

     ๗) อุปกรณ์อ่ืนที่ติดต้ัง ( ก๊ิปรัดสายไฟ,แผ่นไม้กระดาน  น๊อตอาแลปเตอร์ ฯลฯ) 
จํานวน ๓ งาน ราคางานละ ๑,๑๕๐  บาท เป็นเงิน ๓,๔๕๐ บาท 
     ๘) ค่าแรงติดต้ังเดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน จํานวน ๓ งาน ราคางาน
ละ ๑๐,๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๐๕๐ บาท 
     ๙) ตู้แรค็ 6U จํานวน ๓ ชุด ชุดล ๕,๗๕๐บาท เป็นเงิน ๑๗,๒๕๐ บาท 
โดยโอนลดจาก  
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. 
พนักงาน อบต. จํานวน ๔๒,๔๓๕ บาท 
๒) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู ่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สืบเน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือสั่ง
การมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดหรือ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวเดิมที่มีอยู่   เพ่ือให้ใช้การได้ตามปกติ เพ่ือตรวจสอบ
การกระทําความสิ่งผิดกฎหมาย การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ  หรือการตรวจสอบ
หากมีกรณีที่เกิดเหตุร้าย โดยให้กล้องวงจรที่มีอยู่ได้ใช้งานได้ตามปกติหากมีการ
ชํารุดให้ดําเนินการซ่อมแซม  ดังน้ัน อบต.มะเกลือเก่าโดยสํานักงานปลัดจึงได้ทํา
การตรวจสอบยังจุดที่ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งหมด พบว่ามีกล้องชํารุดไม่สามารถ
ทําการซ่อมแซมประกอบกับได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงในส่วนที่ต้อง
ดําเนินการติดต้ังใหม่ เน่ืองจากเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย จํานวน ๓ จุด 
ได้แก่ จุดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ติดต้ังบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านคําไฮ หมู่ 
๑๕ ติดต้ังบริเวณแยกคําไฮ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ติดต้ังบริเวณแยกหน้าศูนย์
ป้องกันฯ โดยกล้องที่จะติดต้ังตัวใหม่น้ีมีประสิทธิภาพสูง เช่ือต่อกันอินเตอร์เน็ตได้ 
มีหน่วยความจําที่สามารถบันทึกภาพได้มากขึ้น มีความละเอียดของภาพประมาณ 
๓ ล้านพิกเซล สามารถดูภาพได้ชัดเจน โดยเบ้ืองต้นจะติดต้ังในจุดที่มีความเสี่ยงสูง
ก่อน และจะได้พิจารณาติดต้ังเพ่ิมเติมตามหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงถัดไป ขอเชิญ
หัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม  

หัวหน้าสํานักปลัด : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ตรวจสอบและปรับปรุงให้กล้องวงจรปิดให้
สามารถใช้งานได้ปกติ โดยตําบลมะเกลือเก่าได้แบ่งออกเป็น ๒ โซน คือ โซนบน 
และโซนบ้านมะเกลือเก่า  โดยโซนบนได้ติดต้ังใหม่จํานวน ๓ จุด  เน่ืองจากชุด
กล้องเดิมสภาพชํารุดไม่สามารถใช้การได้เน่ืองได้ติดต้ังมาเป็นเวลานาน ทําให้ต้อง
ติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจอ เครื่องบันทึกข้อมูล ตัวกระจายสัญญาณ  
คือ จุดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ติดต้ังบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งมีเส้นทางที่จะลัด
ไปยังตําบลมะเกลือใหม่  บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ติดต้ังบริเวณแยกคําไฮ เน่ืองจากถนน
เส้นดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตําบลและเส้นทางไปยังอําเภอปักธงชัย  บ้าน
หนองม่วง หมู่ ๕ ภายในหมู่บ้านแยกศูนย์ป้องกันฯ ที่มีรถสัญจรไปมาจํานวนมาก  



 
 

๒๒ 

นายก อบต. : เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัดทําให้ต้องปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่จําเป็น โดยได้ให้
ช่างที่มีความชํานาญเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาว่าต้องซ่อมแซมอุปกรณ์
อะไรบ้าง โดยงบประมาณที่ใช้ดําเนินการจะโอนมาจากโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ 
คือ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และ  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ 
สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จํานวนหากการปรับปรุงแก้ไขกล้องวงจรปิดทั้งหมดใน
ครั้งน้ีและสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วจะดําเนินการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดที่
เหลือในปีงบประมาณถัดไป   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

: สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดใน ๓ จุด  คือ จุดบ้านวังรางน้อย
หมู่ ๙  บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ พิกัดที่จะติดต้ังบริเวณใด 
เน่ืองจากได้นําช้ีจุดให้รถหินคลุกมายังศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงฯ เวลา
ประมาณ ๑๙.๐๐ น. แต่ปรากฏว่าที่ศูนย์ฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้ารักษาการณ์ในช่วง
กลางคืน เพ่ือดูแลทรัพย์ของทางราชการที่มีอยู่ภายในศูนย์ฯ หลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นตัวอาคาร จึงเกรงว่าอาจจะผู้เข้ามาทําลายให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือ ลักขโมย
สิ่งของได้  ซึ่งในเรื่องน้ีได้ช้ีแจงให้ประชุมสภาได้รับทราบแล้วครั้งหน่ึง 

นายก อบต. : หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณจุดตรวจวังรางน้อย หมู่ ๕ 
บ้านหนองม่วง สี่แยกหน้าศูนย์ป้องกันฯ หมู่ ๑๕ ติดต้ังบริเวณแยกคําไฮ  ระบบ
กล้องทั้ง ๓ จุดน้ีจะเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต สามารถที่จะเปิดดูความ
เคลื่อนไหวได้ทันที่ ในส่วนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ระหว่างการวางแผน
ที่จะดําเนินการติดต้ังและ ประสานงานหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถมา
เช่ือมต่อระบบกล้องวงจรปิดได้   สําหรับวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์ฯ ได้มีการจัดเก็บที่
ปลอดภัยในอาคารและที่จัดเก็บที่มีประตูแน่นหนา  

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สอบถามเพิ่มเติม ระยะรัศมีการจับภาพไกลหรือไม่ จะมองเห็นถึงทางไปหนองไม้
ตายหรือไม่ 

นายก อบต. : ระยะกล้องไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ เมตร ความละเอียดประมาณ ๓ ล้านพิกเซล ซึ่งกล้อง
ทั่วไปจะติดอยู่ที่ประมาณ ๑ ล้านพิกเซล  

หัวหน้าสํานักปลัด : ระยะการติดต้ังกล้องจะติดหันไปทางถนน เป็นระยะที่มองเห็นแน่นอน ความ
ละเอียด ๓ ล้านพิกเซล การกดชัดเตอร์จะมีความไว และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ติดต้ังกล้อง ๗ ตัวประกอบด้วยจุดใดบ้าง และเสนอการติดต้ังกล้องควรจะติดต้ังใน
จุดที่มีทางร่วมไปหมู่บ้านอ่ืนด้วย จะขยายไปได้หรือไม่ 

หัวหน้าสํานักปลัด : จุดบ้านวังรางน้อยหมู่ ๙  ๓  ตัว   จุดบ้านคําไฮ หมู่ ๑๕   ๒ ตัว    จุดบ้านหนอง
ม่วง หมู่ ๕  จํานวน  ๒ ตัว  

นายก อบต. : การจะขยายจุดน้ันต้องพิจารณาการใช้ไฟฟ้าด้วย เพราะไม่สามารถติดต้ังในบ้าน
ประชาชนได้ ต้องติดในเสาร์ไฟฟ้าสาธารณะ มีมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจุดที่ติดต้ังน้ันได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นตําแหน่งที่เหมาะสม  ทั้งน้ีในอนาคตจะดําเนินการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในครบทุกจุดสําคัญในทุกหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  

   



 
 

๒๓ 

หัวหน้าสํานักปลัด : สําหรับการติดต้ังกล้องวงจรปิดนอกจากพิจารณาการใช้ไฟฟ้าแล้ว สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตต้องมีด้วย ทั้งน้ีทางผู้รับเหมาจะได้เดินสายอินเตอร์เน็ตมายังห้องสมุดฯ 
หมู่ ๕ เพ่ือเช่ือมต่อสัญญาอินเตอร์เน็ต รวมถึงหมู่ ๙ ที่จะเดินสายไปยังศูนย์บริการ
ประชาชนเพ่ือต่อสัญญาอินเตอร์เน็ต  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง จํานวน ๓ จุด คือ คือ จุดบ้านวัง
รางน้อยหมู่ ๙  บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ จํานวนงบประมาณ 
๑๙๒,๔๓๕ บาท   โดยโอนลดจาก  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  
งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. จํานวน ๔๒,๔๓๕ บาท ๒) แผนงาน
อุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมหินคลุก หมู่ ๑๑ สายวัดเก่า-สวนนายวิสัน จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๙ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๖  เรื่อง ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรบัปรุงกล้องวงจรปิด จํานวน 

๙๘,๓๕๐ บาท  
     ด้วยสํานักงานปลัด มีความจําเป็นต้องทําการปรับปรุงและซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดที่ชํารุด  ยังจุดภายในหมู่บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ และ หมู่ ๒  จํานวน ๔ จุด  (๑. 
บริเวณหน้าที่ทําการ อบต. ๒.บริเวณสี่แยกห้วยนํ้ามัน  ๓. บริเวณสามแยกถนน
ยุทธศาสตร์ทางเข้าไปยังวังเณร ๔.บริเวณหน้าวัดสว่างบูรพาราม)  เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ  ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้รถ
ใช้ถนน   โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 
จํานวน  ๙๘,๓๕๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     ๑)  เปลี่ยนกล้อง  CAMERA IP 2MP WIP026sf  จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 
๕,๕๓๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๖๐ บาท 
     ๒)  สายไฟ vct 2*2.5 จํานวน ๒ ม้วน  ราคาม้วนละ ๓,๘๘๐ บาท เป็นเงิน 
๗,๗๖๐ บาท 
     ๓)  POE 4 PORT (ตัวกระจายสัญญาณ)  จํานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓,๒๗๐  
บาท เป็นเงิน ๓,๒๗๐ บาท 
     ๔)  สาย Fiber optic + media converter จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ 
๑๒,๙๔๐  บาท เป็นเงิน ๒๕,๘๘๐ บาท 
    ๕)  สาย LAN CAT5 ภายนอก จํานวน ๑๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒๒ บาท เป็น
เงิน  ๒,๖๔๐ บาท 
     ๖)  ค่าติดต้ังสาย fiber optic จํานวน ๑ งาน  เป็นเงิน  ๑๙,๕๐๐ บาท 
     ๗) อุปกรณ์อ่ืนที่ติดต้ัง (ก๊ิปรัดสายไฟ,แผ่นไม้กระดาน น๊อตอาแลปเตอร์ ฯลฯ)  
จํานวน ๑  งาน  เป็นเงิน ๑,๒๕๐  บาท 
     ๘) ค่าแรงติดต้ังเดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน จํานวน ๑ งาน  เป็นเงิน 
๒๖,๙๙๐ บาท 



 
 

๒๔ 

โดยโอนลดจาก  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. 
พนักงาน อบต. จํานวน ๙๘,๓๕๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยในข้อ ๓.๕ และ ๓.๖ มีความเชื่อมโยงกัน โดยในข้อ ๓.๕ จะเป็นการขออนุมัติ
จัดซื้อกล้อลวงจรปิด แต่ในส่วนของ  ๓.๖ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 

หัวหน้าสํานักปลัด : ขอเพ่ิมเติม เดิมน้ันได้ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดในโครงการไทยเข้มแข็ง 
จํานวน ๘ จุด แต่หากดําเนินการซ่อมแซมทั้ง ๘ จุด ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก จึง
ได้พิจารณาซ่อมแซมในจุดสําคัญ ประกอบด้วย ๑) ซอยไปรษณีย์ เส้นทางที่จะไป
บ้านไร่โคกสูง  ๒) จุดหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ๓) 
เส้นทางเข้าวังเณร ๔) หน้าวัดสว่างบูรพาราม ประตู ๒  ตรวจสอบจุดที่ชํารุดและ
ปรับปรุงซ่อมแซมตามสภาพที่ชํารุดของกล้องวงจรปิดในแต่ละจุด 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ ได้ ช้ีแจงถึงประโยชน์ของการปรับปรุง
กล้องวงจรปิดในครั้งน้ี 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  

: หากทําการปรับปรุงดําเนินการซ่อมแซมและให้งานได้แล้วคิดว่ามีประโยชน์เป็น
อย่างมาก นอกจากตรวจตราผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังใช้ตรวจสอบและป้องกันแก้ไข
ปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ด้วย 

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ต้องการให้เพ่ิมเติมไฟฟ้าแสงสว่างจุดที่ติดต้ังกล้องวงจรปิด จุดวัดสว่างบูรพาราม 
ประตู ๒  เน่ืองจากแสงสว่างไม่เพียงพอเพราะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   และ
ขอติดต้ังเพ่ิมเติมทางลงแหล่งท่องเที่ยววังเณร  

นายก อบต. : ขอให้ดําเนินการในชุดที่ขออนุมั ติให้แล้วเสร็จก่อน และต้องพิจารณาจาก
งบประมาณที่มีอยู่ เน่ืองจากไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพราะเป็นหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แต่อย่างไรจะรับไว้พิจารณาดําเนินการหากมี
งบประมาณเพ่ิมเติม 

ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ในช่วงถนนกําลังเอก ช่วงหมู่ ๑๘ และ หมู่ ๑๙  ได้มีกล้องวงจรปิดติดต้ังอยู่หรือไม่ 
เพราะจุดน้ันมีผู้สัญจรไปมาจํานวนมาก หากเกิดการโจรกรรม หรือมีอุบัติเหตุ จะ
สามารถขอดูกล้องวงจรปิดเพ่ือสืบคนร้ายได้  

นายก อบต. : ในจุดดังกล่าวยังไม่ได้ทําการติดต้ัง แต่ในอนาคตจะดําเนินการติดต้ังแน่นอน ขอ
พิจารณางบประมาณเพ่ือมาดําเนินการอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากมีงบประมาณเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าขยายเขตที่ต้องดําเนินการอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่
ต้องมาดําเนินการในเร่ืองประปา ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะมาดําเนินการ 
แต่ได้สํารวจมาแล้วเบ้ืองต้น  

ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด จํานวน ๙๘,๓๕๐ บาท   โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. 
พนักงาน อบต. จํานวน ๙๘,๓๕๐ บาท 



 
 

๒๕ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๙ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อติดต้ังระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

ภายใน  จํานวน  ๓๑,๕๐๐ บาท 
     ด้วยสํานักงานปลัดมีความประสงค์ติดต้ังระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีติดต่อราชการทางโทรศัพท์ รวมถึงการ
ประสานงานภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเดิมน้ันชํารุดไม่มี
สัญญาณเพ่ือเช่ือมต่อโทรศัพท์ภายใน  และเมื่อได้แจ้งให้ช่างมาทําการตรวจสอบ
และประเมินราคาให้กับซ่อมแซม พบว่ามีราคาสูง จึงเห็นควรดําเนินการติดต้ัง
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาตัวใหม่ เพ่ือให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความสะดวก
และเป็นตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน จํานวน  ๓๑,๕๐๐ บาท  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

๑) โทรศัพท์ตู้สาขา ระบบไฮบริด 
๒) มีระบบอัตโนมัติในตัว (Built-In DISA) 
๓) รองรับการแสดงหมายเลยโทรเข้าทั้งการเรียกจากภายนอกและภายใน 

(Caller ID)  
๔) การโปรแกรมระบบโดยคอมพิวเตอร์ 
๕) การโปรแกรมระบบผ่านโมเด็มในตัว  ( Built-In Remote Maintennce) 
๖) ระบบ 3-Level Automatic Reception with voice Guidance ผู้โทร

เข้าสามารถเรียกสายไปยังหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อโดยตรง ด้วย
ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบ ๓ ระดับ  

๗) มีการแสดงหมายเลขเรียกเข้า  
๘) โทรศัพท์เครื่องควบคุม จํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องภายใน จํานวน ๗ 

เครื่อง  
โดยโอนลดจาก  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส.อบต. 
พนักงาน อบต. จํานวน ๓๑,๕๐๐ บาท  ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจง 

หัวหน้าสํานักปลัด : ปัจจุบันการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ของประชาชนอาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกเน่ืองจากตู้โทรศัพท์ภายในชํารุด  ไม่สามารถโอนสายประสานงานได้
โดยตรง ต้องผ่านมายังโทรศัพท์เครื่องกลาง ทําให้การติดต่อประสานงานล่าช้า ทั้งน้ี
สํานักงานปลัดได้แจ้งให้ช่างมาทําการตรวจสอบเพ่ือทําการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ตามปกติ แต่มีราคาสูงมาก  ดังน้ันจึงเห็นควรดําเนินการติดต้ังระบบตู้สาขา
ตัวใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานที่ดีกว่า จึงได้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาได้พิจารณา เพ่ือทําให้การติดต่อประสานงานและการติดต่อราชการ
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว  

นายก อบต. : 
 

ด้วยตู้สาขาโทรศัพท์ที่ชํารุดน้ัน ได้ใช้การมาเป็นเวลานาน ทําให้อุปกรณ์และ
สายสัญญาณชํารุด ประกอบกับได้รับเรื่องจากประชาชนได้ติดต่อทางโทรศัพท์แต่



 
 

๒๖ 

ไม่สามารถต่อไปยังหน่วยงานหรือกองงานที่ต้องการได้ ทําให้ต้องตามให้มารับสายัง
เครื่องกลาง ทําให้เกิดความไม่สะดวกและมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีสํานัก
ปลัดได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและติดต่อช่างให้มาตรวจสอบ แต่พบว่าตู้สาขาโทรศัพท์
เดิมน้ันชํารุดหากซ่อมแซมมีราคาสูง จึงได้แนะนําให้ติดต้ังตู้สาขาตัวใหม่ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงกว่า ดังน้ัน เพ่ือให้การบริการและการประสานงาน
ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สํานักปลัดจึงได้เสนอให้จัดซื้อตู้สาขาเครื่องใหม่
พร้อมทั้งเดินสายโทรศัพท์ภายใน  สําหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อภายในได้พิมพ์ใน
ปฏิทินที่ได้มอบให้กับทุกครัวเรือน โดยได้เขียนงานท่ีแต่ละกองงานรับผิดชอบ การ
ติดต่อรถ EMS รถนํ้า เพ่ือเพ่ิมให้การติดต่อสะดวกขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอเพ่ิมเครื่องโทรศัพท์จาก ๗ ตัว เป็น ๑๐ ตัว ตามแผนงานภายในของ อบต. ที่มี
อยู่ ๑๓ แผนงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการติดต่อ   

หัวหน้าสํานักปลัด : ด้วยคู่สายที่มีอยู่มากกว่า ๗ คู่สาย แต่เน่ืองจากภายใน อบต. มะเกลือเก่า มีกอง
งานที่ น่ังทํางานใกล้กัน เช่น สํานักปลัดและกองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม
การเกษตรและกองช่าง ซึ่งสามารถรับโทรศัพท์เครื่องเดียวกันได้  

นายก อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ี โทรศัพท์เครื่องเดิมยังสามารถใช้การได้ สามารถติดต้ังยังคู่สายได้ 
ซึ่งในส่วนน้ีอาจจะพิจารณาถึงความประหยัด   

รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมใน
การอนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือติดต้ังระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน  
จํานวน  ๓๑,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ส.อบต. พนักงาน อบต. 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๙ เสียง 
รองประธานสภา อบต. : 

 
๓.๘  เรื่อง การขอความเห็นชอบการทํากิจการนอกเขต ตําบลมะเกลือใหม่ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่ง
สะแบง หมู่ที่ ๔  บ้านมะเกลือใหม่ – บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตําบลมะเกลือเก่า  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ นม ๗๑๙๐๓/๐๐๓๓ ลง
วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๔  เรื่อง ขอทํากิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือใหม่  เน่ืองจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ ตําบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ 
ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  ซึ่งมีพ้ืนที่โครงการมีแนวเขตติดต่อกับ อบต.มะเกลือเก่า มีความยาว
ของถนนล่วงล้ําเข้าไปในเขตปกครองของ อบต. มะเกลือเก่า เป็นระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร  จึงเห็นควรขอความยินยอม จาก อบต.มะเกลือเก่า ตามหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติในการทํากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ และเสนอขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมสภา อบต.มะเกลือเก่า ขอเชิญท่านนายกเพ่ิมเติม  



 
 

๒๗ 

นายก อบต. : สําหรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านทุ่งสะแบง 
หมู่ที่ ๔ ตําบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙  ซึ่งเส้นทางดังกล่าวมี
ประชาชนท้ัง ๒ ตําบลใช้สัญจรไปมาจํานวนมาก  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชํารุดเสียหาย
หลายจุด ทั้งน้ีในเส้นทางน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้นําเข้าพิจารณา
ในการประสภาฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการอนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างนอก
เขตพ้ืนที่ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙  บ้านวังรางน้อย  ตําบล
มะเกลือเก่า – บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน
การดําเนินการนอกเขตไปแล้ว แต่เน่ืองจากตําบลมะเกลือใหม่ได้รับงบประมาณใน
การดําเนินการก่อสร้างมาก่อน จึงได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
ตําบลมะเกลือเก่า ในการดําเนินการนอกเขต โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านทุ่งสะแบง หมู่ที่ ๔ ตําบลมะเกลือใหม่-บ้านวังรางน้อย 
หมู่ที่ ๙   โดยมีระยะที่เกินเข้ามาให้พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า ๑๕๐ เมตร  ดังน้ัน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนที่จะสัญจรไปมาได้มีความสะดวก และเพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เห็นสมควรที่จะพิจารณาเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าว  ในส่วนของ
ตําบลมะเกลือเก่า รอการพิจารณาผลหากได้รับงบประมาณแล้วจะดําเนินการ
ก่อสร้างเช่ือมต่อถนนเส้นดังกล่าว แต่อาจจะลดระยะความยาวลงเพราะตําบล
มะเกลือใหม่ได้ก่อสร้างเกินเข้ามาในพ้ืนที่  ดังน้ัน เพ่ือความถูกต้องในการ
ดําเนินการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

รองประธานสภา  อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  

: ถนนเส้นน้ีประชาชนได้ใช้เพ่ือการสัญจรไป-มา จํานวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒ 
ปี ถนนได้มีสภาพชํารุด การเดินทางลําบากเป็นอย่างมาก โดยได้นําเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมสภาหลายคร้ัง และได้มีการเสนอขอให้มีการก่อสร้างนอกเขตพ้ืนที่ที่ได้มีการ
ของประมาณ โครงการก่อสร้าง ดังน้ันเพ่ือได้มีการดําเนินการโครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙  บ้านวังรางน้อย  ตําบลมะเกลือเก่า – บ้านทุ่งสะแบง 
ตําบลมะเกลือใหม่ ไป แต่ในส่วนของตําบลมะเกลือใหม่ ซึ่งได้มีการลงงานแล้ว ซึ่ง
ทราบระยะความยาวประมาณ   ๒,๐๐๐  เมตร  จะเกินเข้ามาในพ้ืนที่ตําบล
มะเกลือเก่าประมาณ ๑๕๐ เมตร ซึ่งไม่ตลอดเส้นทาง ในส่วนน้ีต้องรองบประมาณ
ในของตําบลมะเกลือเก่าที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี
และต้องขอขอบคุณทั้ง ๒ องค์กรได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้
เส้นทางดังกล่าว  

รองประธานสภา  อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการ
เห็นชอบการทํากิจการนอกเขต ตําบลมะเกลือใหม่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่วงระหว่างบ้านทุ่งสะแบง  หมู่ที่ ๔  บ้านมะเกลือใหม ่– 
บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตําบลมะเกลือเก่า  ซึ่งมีพ้ืนที่โครงการมีแนวเขตติดต่อกับ 
อบต.มะเกลือเก่า มีความยาวของถนนล่วงล้ําเข้าไปในเขตปกครองของ อบต. 
มะเกลือเก่า เป็นระยะทาง ๑๕๐ เมตร 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๓๐ เสียง 
   
   
   



 
 

๒๘ 

รองประธานสภา อบต. : ๓.๙  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้าง  ที่
พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖  
ด้วย นางอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน  ซึ่งเป็นผู้แทนเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์  หมู่ 
๑๖ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าอาวาสในการย่ืนเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทาง
ราชการเพ่ือสร้างวัด เน่ืองจากที่ต้ังของที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์อยู่ในที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ในความดูแลของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้ือ
ที่ ๑๓ ไร่  ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ได้ดําเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฎิ ๕ หลัง ศาลาการ
เปรียญ ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๒ หลัง และหอระฆัง ๑ หลัง เมื่อได้รับ
การจัดต้ังวัดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้ังบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จํานวน 
๓๒๗ ครัวเรือน ประชาชน ๑,๐๒๑ คน จะไม่ส่งผลกระทบที่ เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดแล้วจะ
ดําเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป  ขอเชิญ
สภา อบต.อัศนีย์ กล้วยสูงเนิน หมู่ ๑๖ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ได้ต้ังขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันหมู่บ้านได้ย่ืนเอกสาร
การใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัด เป็นที่ดิน สปก. จึงขอให้ความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดิน
ของทางราชการเพื่อสร้างวัด  ที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖ เพ่ือนํามติที่ประชุม
สภาประกอบการย่ืนเอกสารการขอใช้ที่ทางของราชการต่อไป 

รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับทีดินที่ขอใช้จํานวน ๑๓ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน สปก. จะเป็นส่วนหน่ึงของป่าชุมชน
หรือไม่ จากจํานวนพ้ืนที่ป่า ๒๗๓ ไร่ หรือจะแยกออกมาเป็นอีกแปลงหน่ึง 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ที่ดินที่ขอใช้ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ป่า ได้มีการรังวัดจาก สปก.แล้ว และมีการ
แบ่งแยกออกมาว่าเป็นที่ต้ังของที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ โดยได้ประสานติดต่อยัง 
สปก.ในการรังวัดและปักหมุดเรียบร้อยแล้ว  

รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด  ที่พักสงฆ์โนน
สมบูรณ์ หมู่ ๑๖  จํานวน ๑๓ ไร่  ๓ งาน ๔๒ ตารางวา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๓๐ เสียง 
รองประธานสภา อบต. : ๓.๑๐  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้สํานักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้าง 

สํานักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙  
ด้วย  นางรวง  กอกลาง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๙  ได้ย่ืนขอความเห็นชอบให้สํานักสงฆ์
เขาหนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙ ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างสํานักสงฆ์เขา
หนองบัวธรรมสถาน หมู่ ๙ โดยมอบให้นายวิมูล อัดสูงเนิน เป็นผู้ดําเนินการแทน
เจ้าอาวาสในการยื่นเอกสารขออนุญาตใช้ที่ ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
เน่ืองจากท่ีต้ังของสํานักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานอยู่ในที่ดินป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้ือที่ ๑๕ ไร่ ทําการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๖ หลัง 
โบสถ์ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๔ หลัง เมื่อได้รับการจัดต้ังวัดแล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่ ต้ังบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จํานวน ๔๕๐ ครัวเรือน 
ประชาชน ๑,๒๕๐ คน จะไม่ส่งผลกระทบที่มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากกรมป่าไม้แล้ว 



 
 

๒๙ 

จะดําเนินการขออนุญาตสร้างวัดต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป จึง
เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าพิจารณา ขอเชิญผู้ใหญ่รวง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ได้ช้ีแจง 

นางรวง กอกลาง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๙  

: ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่ากรณีที่มีส่วนราชการ
ใดเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ระบุส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้ย่ืนคําขอการขอใช้พ้ืนที่ภายใน ๑๘๐ วัน
หลังมติคณะรัฐมนตรี หรือภายในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ขอให้จัดทําอาณา
เขตพ้ืนที่ เอกสารประกอบการขออนุญาต ย่ืนขออนุญาตต่อป่าไม้  โดยท่ีพักสงฆ์
เขาหนองบัวธรรมสถานได้ต้ังอยู่ในเขตกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวนเน้ือที่ ๑๕ ไร่  โดยนายวิบูล อัดสูงเนิน เป็นผู้ย่ืนรายงานขอใช้
ที่ดิน มีอาณาเขตดังน้ี ทิศเหนือ ยาว ๒๓๓ เมตร จดพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ ทิศใต้ 
ยาว ๒๓๓ เมตร  จดพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ ทิศตะวันออก ยาว ๑๑๐ เมตร จดพ้ืนที่
ป่าธรรมชาติ ทิศตะวันตก ยาว ๗๐ บาท จดพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ ปัจจุบันได้
ดําเนินการก่อสร้างอาคารเสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๖ หลัง โบสถ์ ๑ หลัง โรงครัว ๑ 
หลัง ห้องสุขา ๔ หลัง โบสถ์ ๑ หลัง กําลังดําเนินการก่อสร้าง  ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินการขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เพ่ือให้มีวัดเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจและให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมทําบุญ บํารุง
พระพุทธศาสนา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขอใช้ที่ดินต่อไป  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: สําหรับในเรื่องน้ีทั้งในส่วนของที่พักสงฆ์เขาหนองบัวธรรมสถานและวัดหนองชาดได้
ดําเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการมาหลายครั้ง แต่ในครั้งน้ีถือเป็น
โอกาสท่ีดีที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการ ขอใช้พ้ืนที่ รวมถึงสํานักพุทธศาสนา
ได้เปิดช่องทางให้กับวัดหรือสํานักสงฆ์ได้ขอใช้พ้ืนที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย   

รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้
ความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด  ที่พักสงฆ์เขาหนอง
บัวธรรมสถาน หมู่ ๙  จํานวน ๑๕ ไร่   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  ๓๐ เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
รองประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระน้ีได้มีผู้ย่ืนกระทู้ถาม ๑ ท่าน คือ นายปราโมทย์  มิดขุนทด สมาชิก

สภา อบต. หมู่ ๑๗ เรื่อง การซ่อมแซมบ่อบาดาล 
นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ ๑๗ 

: ๑) เน่ืองด้วยระบบบ่อบาดาล ช่วงบ้าน ส.อบต. สุพจน์ และคุ้มป่าง้ิวชํารุด ขอให้
กองช่างได้ดําเนินการตรวจสอบก่อนที่จะหมดระยะประกัน   
๒) ด้วยได้ผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมบ่อบาดาลในคร้ังก่อนได้มาทําการเปลี่ยนซัมเมอร์ส 
เปลี่ยนป้ัมนํ้า ท่อนํ้า ในคุ้มป่าง้ิว  เมื่อรื้อแล้วก็นําเคร่ืองดังกล่าวกลับไปด้วย ขอให้
กองช่างได้ติดตามนํามาส่งคืนด้วย 

ผู้อํานวยการกองช่าง : สําหรับระบบประปาบ่อบาดาลหมู่ ๑๗ ได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้เร่งรัดดําเนินการ
แล้วหากพ้นกําหนดค้ําประกันสัญญา จะแจ้งให้กองคลังอายัดเงินค่าจ้างไว้ก่อน จน
ว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ  สําหรับอุปกรณ์ที่รื้อออกไปน้ันจะเป็นการนําไปซ่อมและ
จะติดตามสอบถามกับผู้รับจ้าง  



 
 

๓๐ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอ่ืนๆ 
รองประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจําเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้

แก้ไข  โดยจะขอเรียงตามลําดับหมู่บ้าน  
นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ๑) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการวางท่อระบายนํ้าวัดมะเกลือเก่า เป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ากลางบ้าน   เน่ืองจากบริเวณหน้าวัดน้ันมีท่อนํ้าอยู่
แล้ว และ ส่วนรางระบายนํ้าเป็นการดําเนินการต่อจากจุดเดิม  (บริเวณร้านพิทักษ์
ภัณฑ์) ทั้งน้ีจะได้มีการประชุมประชาคมเพ่ือขอมติเปลี่ยนแปลงโครงการ 
๒) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเกาะกลางถนนให้เป็นหลอด LED เพราะของเดิมชํารุดปล่อย
ครั้ง 

รองประธานสภา อบต. : สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการน้ัน ให้ทาํหนังสือแจ้งมายัง อบต. พร้อมกับแนบ
รายงานการประชุมประชาคม 

ผู้อํานวยการกองข่าง : สําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟช่วงเกาะกลางถนนนั้น เปลี่ยนเป็นชุดๆ เน่ืองจากจะ
ช่วยประหยัดงบประมาณ และเพ่ือให้ได้แสงไฟที่สม่ําเสมอกัน 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑) ขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณประตู ๒ วัดสว่างบูรพาราม  ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวไม่มีสายดับ  
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จํานวน ๒ จุด คือ บ้านนางจันทร์ดี 
สร้อยสูงเนิน และ บ้านนายอุทิศ แจ่มดาราศรี 
๓) ขอเพ่ิมโคมไฟฟ้าจํานวน ๑ จุด   บริเวณถนนสายใหม่  ช่วงบ้านนางตุ๋ย   แสน
สูงเนิน 
๔) ซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าหอประชุม เน่ืองจากฝ้าหลุดจํานวน ๑ แผ่น 

ผู้อํานวยการกองช่าง : สําหรับซ่อมไฟฟ้า ๒ จุด เจ้าหน้าที่ได้ทําการซ่อมแซมแล้ว  ส่วนเร่ืองการซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน น้ัน ขอหารือกับท่านปลัดก่อน เน่ืองจากหอประชุมแห่งน้ีได้ทําการโอนให้
หมู่บ้านเป็นผู้ดูแล จะพิจารณาว่าจะนํางบประมาณในส่วนใดมาดําเนินการ  

นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ๑) ตามเรื่องร่องระบายนํ้าช่วงสามแยกพระพิฆเนศ เน่ืองจากเมื่อฝนตกทําให้นํ้า
ไหลท่วม ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.เพ่ือของบประมาณฉุกเฉินแล้ว 
๒) ขอเพ่ิมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๑ ดวง บริเวณสี่แยกบ้านนางชอบ ศรีโพธ์ิ
กลาง 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ๑) ท่อนํ้าอุดตันถนนกลางบ้านระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ได้ทําหนังสือแจ้ง
มาแล้ว 
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๓ จุด ๑.หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ศาลา
ประชาคมกลางหมู่บ้านติดถนนใหญ่  ๓.ลานสีข้าวโพด ผู้ใหญ่บรรดิษฐ์ ได้ทํา
หนังสือแจ้งมาแล้ว 

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ๑) ขอหินคลุกเพ่ิมเติมคุ้มหัวนา (เส้นที่ อบจ.มาปรับเกรด) เน่ืองจากเดิมที่มาลงไว้
น้ันบางเกินไป จึงขอเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๒ รถพ่วง 
๒) ขอไฟฟ้าแสงสว่างคุ้มหัวนาและบ้านนายสมเกียรติ ผ่องแผ้ว ได้ทําหนังสือแจ้ง
เข้ามาแล้ว 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) ซ่อมแซมท่อระบายนํ้าที่หลุดลงบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เกรงว่าอาจจะ
เกิดอันตราย  รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ได้ทําหนังสือแจ้งเข้าแล้ว ขอให้
ดําเนินการซ่อมแซมโดยด่วน 
๒) ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยบ้านผู้ใหญ่ช่อ 



 
 

๓๑ 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑) ซ่อมแซมถนนซอยบ้านนางต่ิว เส้นทางไปบ้านหัวเขา ทําถนนมีสภาพชํารุด
เดินทางลําบากเป็นอย่างมาก 
๒) ซ่อมแซมถนนหลังโรงเรียนวังรางใหญ่ มานาอาจารย์ชีวะ และบ้านวังรางน้อย 

รองประธานสภา อบต. : สําหรับถนนเส้นข้างวังรางน้อยมีสภาพแคบมาก อยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายถนน
กับเจ้าของที่ดินเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้กว้างขึ้น แต่ยังไม่ได้คําตอบ 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอซ่อมแซมถนนเส้นบ้านหนองเบน-บ้านหนอหลักพันสโมสร เน่ืองจากมีผู้ใช้สัญจร
ไปมาจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดินทางไปเรียนที่โรงเรียนหนองเบน
หรือเกษตรกร 

รองประธานสภา อบต. : ด้วยถนนเส้นน้ีติดในเร่ืองการซ่อมแซมบล็อกคอนเวิร์สงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมที่รอดําเนินการอยู่  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) ขอไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกบ้านยายตามน เป็นจุดกลางหมู่บ้าน  (มีสายดับ) 
และท้ายซอย ๗ บ้านนางสว่า ลือสูงเนิน (ไม่มีสายดับ)  
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณคุ้มน้อย  
๓) ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าฟาร์มหมอเนา เส้นทางไปวังรางใหญ่  
๔) ซ่อมแซมถนนบ้านวังรางน้อย มายังวังรางใหญ่ เส้นข้างโรงเรียน ซึ่งเป็นเส้น
เดียวกับที่ท่านสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ ได้แจ้งมาแล้ว  

รองประธานสภา อบต. : จากท่ีแต่ละหมู่บ้านได้แจ้งมานั้นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างดับ 
ชํารุด แจ้ง ผอ.ช่างหากรถกระเช้าไฟฟ้าเข้าไปดําเนินการซ่อมแซมหมู่บ้านใดให้แจ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านน้ันให้ทราบด้วย เพ่ือจะได้ไปช้ีจุดให้ครบ 

ผู้อํานวยการกองช่าง : สําหรับในเรื่องน้ีประสานงานมาทางโทรศัพท์ได้ทันที 
นายสรสิท จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอหินคลุก จํานวน ๒ รถพ่วง เพ่ือซ่อมแซมถนนเส้นทางไปเมรุวัดห้วยไผ่ เน่ืองจาก
ถนนเป็นดินทราย ทําให้การเดินทางลําบาก 

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน  ๑ หลอด มีสายดับแล้ว และให้เร่งรัดดําเนินการ
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติหรืองบประมาณประจําปี  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคอนกรีตเส้นทางไปวัดหนองหลักพัน  นํ้าไหลเซาะทําให้
ท่อหักลงมา 
๒) ขอไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานตากภายในวัดหนองหลักพัน 
๓) ติดตามการซ่อมแซมท่อบล็อกคอนเวิร์สบริเวณคลองอีสานเขียว เป็นไปได้ขอให้
ดําเนินการซ่อมแซมในช่วงน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงหน้าแล้งจะซ่อมแซมได้ง่าย 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ๑) สอบถามงบประมาณที่ซ่อมแซมถนนหลังฝนตก งบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท 
น้ัน โดยจะดําเนินการให้กับทุกหมู่บ้านน้ัน แต่ได้ข้ามหมู่ ๑๔ ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งน้ีได้ทําหนังสือแจ้งเข้ามาประมาณวันที่ ๒๖ ตุลาคม เป็นหนังสือคําร้องทั่วไป
และมีภาพประกอบไปแล้ว ได้แก่ บริเวณสระนํ้า บริเวณคอสะพานขาด 
๒) การดําเนินโครงการตามงบประมาณของปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในส่วนของหมู่ ๑๔  
ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เน่ืองจากผู้รับเหมาทิ้ง
งานไปประมาณ ๓-๔ เดือนแล้วจึงกลับมาดําเนินการใหม่ ซึ่งตอนน้ียังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ 
๓) โครงการถนนคอนกรีตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้ดําเนินการในช่วงต้น
ปีงบประมาณ 
๔) ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานนวน ๒ จุด มีสายดับแล้ว 



 
 

๓๒ 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑)  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๓ จุด 
๒)  สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะดําเนินการเมื่อใด 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑)  ไฟฟ้าแสงสว่างของทางหลวงชนบท บริเวณแยกคําไฮดับจํานวน ๒-๓ หลอด 
ขอให้ประสานหน่วยงานเข้ามาดําเนินการซ่อมแซม 
๒)  สอบถามความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ ๑๕  
๓)  ขอหินคลุกเพ่ิมเติมเน่ืองจากหมู่ที่ ๑๕ เส้นบ้านนางสําเนียง ถึง ป๊ัมนํ้ามัน
ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ที่ได้หินคลุกเพียง ๑ เที่ยว จึงขอหินคลุกเพ่ิมในเส้น
ดังกล่าวเน่ืองจากเป็นเส้นที่มีระยะความยาว ประมาณ  ๔  รถพวง 
๔)  การขุดลอกอ่างเก็บนํ้าอ่างคําไฮ ตามที่ท่านสุขสนานได้แนะนําว่าอย่าโรยปูน
ขาวหลังจากขุดลอกเสร็จ ให้ทิ้งไว้ก่อนน้ัน ขอขอบคุณท่านที่ได้แนะนํา ในส่วนการ
ขุดลอกหากมีหน่วยงานที่จะมาช่วยขุดลอกขอให้แจ้งมาได้ ทั้งน้ีได้หารือกับ
ผู้ใหญ่บ้านจะนําดินที่ได้จากการขุดลอกมายกระดับถนนเส้นบ้านกํานันพิชัย 
เน่ืองจากถนนตํ่าและนํ้าที่ไหลจากภูเขาได้กัดเซาะถนนขาด 

รองประธานสภา อบต. : เน่ืองในปีที่มาน้ันได้เกิดการระบาดของโรคโควิดทําให้งบประมาณจัดสรรที่เข้ามา 
อบต. น้อยลง  ดังน้ัน งบประมาณที่จะมาดําเนินการอาจจะน้อยลงและต้อง
กระจายให้กับทุกหมู่บ้าน  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ๑)  บ่อบาดาลที่ได้ทําการขุดเจาะยังไม่สามารถใช้ได้เน่ืองจากรอระบบไฟฟ้า ดังน้ัน
หากทิ้งไว้นานเกรงว่าจะสูบนํ้าไม่ออก รวมถึงที่พักนํ้าจากประปาตัวใหญ่มาไว้ที่วัดก็
ใช้การไม่ได้ ขอให้ดําเนินการซ่อมแซม 
๒)  ในเรื่องการปรับถนนของ อบจ. หมู่ ๑๖ ยังไม่ได้ดําเนินการเช่นเดียวกับหมู่ ๑๔ 
ขอฝากให้ติดตามในการดําเนินการ  

ผู้อํานวยการกองช่าง : ระบบบ่อบาดาลที่ทหารได้มาเจาะเมื่อปีที่ผ่านมา กองช่างได้ทําการสํารวจ และได้
ทดสอบระบบพร้อมกับท่านประเสริฐและผู้ใหญ่บ้าน  เหลือเพียงระบบไฟฟ้าต่อเข้า
ไป ในส่วนน้ีขอให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.เพ่ือติดต้ังมิเตอร์เพ่ิมใหม่ ๑ 
ตัว ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมกับสายไฟฟ้า เพ่ือต่อมายังเสาด้านนอกของวัด  เพ่ือ
จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบประปาบาดาล 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นงบของประปาหมู่บ้านหรือไม่ เน่ืองจากหมู่บ้านไม่
มีงบประมาณมาดําเนินการ  

ผู้อํานวยการกองช่าง : ให้ทําหนังสือแจ้งไปยังไฟฟ้าสูงเนิน ในส่วนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง อบต. สามารถ
สนับสนุนให้ได้ ส่วนมิเตอร์ไฟฟ้าน้ันหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือใช้ในระบบระปา 
เน่ืองจากรายได้จากการเก็บค่านํ้าหมู่บ้านจะเป็นผู้บริหารเอง 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับในเรื่องน้ีขอให้ อบต.ได้ประชุมประชาคมร่วมกับหมู่บ้านจะได้หรือไม่ เพ่ือให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ  

รองประธานสภา อบต. : ในเร่ืองน้ีจะได้แจ้งต่อผู้บริหารได้รับทราบ ซึ่งระเบียบการบริหารประปาหากเป็น
ประปาหมู่บ้านแล้ว อบต. ไม่สามารถติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ถังประปาที่ย้ายมาไว้ในวัด ไม่สามารถใช้ได้ ขอให้แก้ไขเพ่ือที่วัดจะมีนํ้าใช้ 

ปลัด อบต. : สําหรับเร่ืองประปา ของฝากยังท่านบรรจบ  ชัยบุรี  ส.อบต หมู่ ๑๑ ตามระเบียบ
ประปาเมื่อได้มีการโอนระบบประปาให้หมู่บ้านเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านที่จะต้องดูแล
และบริหารระบบประปา หากมีการซ่อมแซมเกินกว่าศักยภาพของหมู่บ้านให้ทํา



 
 

๓๓ 

หนังสือแจ้งมายัง อบต.  ตามท่ีได้พิจารณาโอนงบประมาณในข้อ ๓.๑ ถึงเหตุผล
ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ รวมถึงรายงานประชุมประชาคม เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ๑) ขอไฟฟ้าแสงสว่างหน้าลานตากผลผลิตการเกษตร จํานวน ๓ จุด ระยะทาง 
๔๐๐ เมตร ไม่มีสายดับ 
๒) เร่งรัดการซ่อมแซมบ่อบาดาลทั้ง ๒ จุด เน่ืองจากชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีนํ้าใช้ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑) สอบถามเรื่องสายดับถนนเส้นกําลังเอก จากถนนมิตรภาพฝั่งพ้ืนที่ของหมู่ ๑๙ มี
สายดับเกือบทั้งเส้น แต่หมู่ ๑๘ สายดับได้พาดถึงร้านค้าน้าย่ิง ดังนั้นเมื่อ อบต.ให้
โคมไฟฟ้าเพ่ือมาติดต้ังแต่ไม่สามารถติดได้เน่ืองจากไม่มีสายดับ จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุ
ใดหมู่ ๑๙ จึงมีสายดับมากกว่าหมู่ ๑๘  ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่จะไปติดต้ังไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณบ้านนายสง่า แต่ติดต้ังไม่ได้เพราะไม่มีสายดับ  ซึ่งฝั่งตรงข้ามกันที่
เป็นพ้ืนที่หมู่ ๑๙ กลับมีสายดับ ขอให้ทาง อบต. ได้ตรวจสอบเนื่องจากถนนเส้น
ดังกล่าวน้ีมีผู้สัญจรไปมาจํานวนมาก จึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ 
๒) ตามท่ีหมู่ ๑๘ หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๑ ที่ได้งบประมาณจากผู้บริหาร ที่ได้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติผู้บริหารจะสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนของหมู่ ๑๘ใน 
การขยายเขตประปาช่วงคลองนํ้าถังบ้านนางนิ่งนวล จะดําเนินการเมื่อใด เน่ืองจาก
ทราบว่าเรื่องได้ส่งถึงประปาสีคิ้วแล้ว จะดําเนินการเมื่อใด 

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ขอตอบในประเด็นของ ท่านสุนารี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ เรื่องสายดับของ
ไฟฟ้าแสงสว่าง เน่ืองจากในสมัยก่อนน้ันบริเวณบ้านนายสง่า ยังไม่มีบ้านเรือน
ประชาชน จึงได้เดินสายดับมาถึงบ้านน้าย่ิง จึงได้ต่อสายย้ายฝั่งมายังบ้านนายพล 
ซึ่งการเดินสายดับน้ันจะต้องมีบ้านเลขที่และมีจุดประสงค์ที่จะเดินสายไป  ในส่วน
เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง เดิมที่ได้มีการต้ัง อบต.ขึ้นในตอนแรกการติดต้ัง
โคมไฟฟ้าติดได้ตลอด แต่ปัจจุบันได้มีระเบียบจากการไฟฟ้ามาขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง ซึ่งมีราคาสูงมากงบประมาณหน่ึงหมื่นกว่าบาท  ในประเด็นของท่านยอดขวัญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ที่ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้าขยายเขตน้ัน ซึ่งตอนน้ีการไฟฟ้า
ได้ทําประมาณการเรียบร้อยแล้ว และจะได้แจ้งผู้บริหารในเรื่องการโอนงบประมาณ
มาดําเนินการ  ในส่วนหมู่บ้านที่ขอติดต้ังมาใหม่หากมีสายดับแล้ว อบต.ได้จัดซื้อ
โคมไฟพร้อมที่จะติดต้ัง ส่วนที่ไม่มีสายดับให้ขยายเขตไฟฟ้าก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
เบ้ืองต้นขอให้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.    เรื่องประมาณการราคาขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ ๕   หมู่ ๖  หมู่ ๑๕ หนังสือได้แจ้งมาแล้ว สามารถดําเนินการได้   ในส่วนของ
หมู่ ๖ ที่แจ้งท่อขาดบริเวณถนนคอนกรีตหลังวัดในวันพรุ่งน้ีจะพ้ืนที่สํารวจพร้อม
กองช่าง  และหมู่ที่จะขยายเขตถนน หมู่ ๙,  หมู่ ๖ , หมู่ ๒๐ ขอให้พบที่ร้านกาแฟ 
เจเจ  คอฟฟ่ี หมู่ ๙ เพ่ือที่จะได้ออกสํารวจพ้ืนที่ เวลา ๑๐.๐๐ น.    

ผู้อํานวยการกองช่าง : ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการขยายถนนในเส้นกําลังเอก ขอให้แต่ละ
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตถนนดังกล่าวได้สํารวจระยะถนนจากเส้นกลางถนนออกไป ฝั่งละ 
๑๕ เมตร เป็นพ้ืนที่ของทางหลวงชนบท ซึ่งหากมีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ล้ําเข้ามา
อาจจะต้องรื้อถอน แต่หากทางหลวงชนบทต้องการมากกว่า ๑๕ เมตร อาจจะต้อง
เวียนคืนที่ดิน 

   
   



 
 

๓๔ 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ต่อท่อเมนประปา เน่ืองจากท่อเดิมตันช่วงปลายท่อลีบทําให้นํ้า
ไหลไม่สะดวก  ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว  และขอเสนอเร่ืองที่แต่ละหมู่บ้านได้
แจ้งเข้ามาน้ัน หากเป็นไปได้ให้นําเข้าเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน กระจายงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้าน  

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: สอบถามในเรื่องงบประมาณ ตัวอย่างเช่นหมู่ ๑๔ โครงการในงบประมาณปี 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ ที่ไม่ได้ดําเนินการแล้วงบประมาณตกไป เน่ืองจากไม่ได้กันเงินไว้ 
หรือบางโครงการที่ผู้รับเหมาทําไม่เสร็จแล้วทิ้งงาน ซึ่งไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด ในส่วนน้ีจะมีการแก้ไขอย่างไรที่จะนําโครงการดังกล่าวกลับมาทําได้  

รองประธานสภา อบต. : สําหรับโครงการหมู่ ๑๔ เป็นการดําเนินการช้า แต่ไม่ได้ตกไป โครงการในปี ๒๕๖๓ 
ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการ การปรับปรุงศาลาประชาคม และการทํารั้ว ในส่วนที่
ผู้รับเหมาทิ้งงานหรือทํางานล่าช้าเกินกําหนด ก็จะโดนปรับตามสัญญาคิดเป็นวัน 
ยกตัวอย่างของหมู่ ๕ ที่ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานซ่อมแซมถนน ได้แจ้งให้กองช่างติดตาม
ผู้รับเหมามาดําเนินการต่อ ซึ่งกองช่างได้ทําหนังสือแจ้งถ้าแจ้งเกิน ๓ ครั้ง 
ผู้รับเหมารายน้ันจะเป็นผู้ทิ้งงาน ทําให้เสียประวัติในการทํางานจะใสามารถประมูล
งานที่ใดได้ ดังน้ันต้องดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอน  ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจ
ส่วนน้ี และมีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่    

ที่ประชุม : ไม่มี 
รองประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ และที่ได้
อํานวยความสะดวกในการจัดสถานท่ีและเรื่องอาหาร ทําให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย การประชุมในคร้ังน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

  
 

                                                                    ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต  ปรีดาสา 
            (ชวลิต  ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

    (ลงนาม)      สวง   งามมะเริง                                       
            ( นายสวง    งามมะเริง  )  ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ          สุนารี   สวัสดี 
            (  นางสุนารี  สวัสดี   ) 
ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
        (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
         ( นางอาภรณ์   ศิริจําปา )  


