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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยสามัญท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ท่ี  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสบิส่าง 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 นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๗ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๘ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๙ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๐ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๑ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๒ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๓ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๔ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๕ นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๖ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๗ นายสายัณ ดุงสงูเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๘ นายบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๙ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๒๐ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๑ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๒ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๓ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๔ นางอัศนีย์   กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๕ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๖ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๗ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๒๘ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 
๒๙ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน  

 
 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม.๓  
๒ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม.๗  
๓ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม.๘  
๔ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม.๑๘  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นายอดิศร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๕ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๖ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลงั 
๗ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
๘ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๙ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๐ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๑ นางสาวกนกวรรณ ธรรมวิชัย ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
๑๒ น.ส.ธัญญาภรณ์ สุภาศิริธนานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๔ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๕ นายประภาส สมประณาม ี พนักงานขับรถ 
๑๖ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์

พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม  และด้วยวันน้ีมีสมาชิกสภา 
อบต. คือ นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน สมาชิก สภา อบต. หมู่ ๒ ท่านได้แจ้งลา
เน่ืองจากติดภารกิจ  แต่ในวันน้ีท่านสามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ทุกท่านได้
ปรบมือให้กําลังใจท่านด้วยครับ ลําดับต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๑ ขอเชิญเลขานุการสภา
ได้ดําเนินการ 

        
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา  : ๑.๑  เรื่อง ขอขอบคุณการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ใน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ 
และระหว่างวันที่  ๔ - ๕  เมษายน  ๒๕๖๔  ณ  บ้านไร่คุณนาย อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา น้ัน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ อบรมคร้ังน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๒  เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง เรื่อง 
วิธีการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มีความจําเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อ ๖๒ ของระเบียบ
คณะกรรมการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกต้ัง จึงประกาศวิธีแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปน้ี 
     ข้อ ๑  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เน่ืองจากมีเหตุจําเป็นตามข้อ ๖๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ใหแ้จ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
     ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งเหตุจําเป็นภายในเจ็ดวันก่อนเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันเลือกต้ัง ดังน้ี 
 
 



 
 

๔ 

          (๑) ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ 
www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคช่ัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์” 
          (๒) กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด เมื่อยันยันข้อความท่ีได้กรอกแล้ว ระบบ
จะแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังให้โดยอัตโนมัติ 
          (๓) พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หรือจัดเก็บ
สําเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
     ทั้งน้ี การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอัน
สมควร ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด

ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อให้ไม้ที่
ปลูกขึ้นในท่ีดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 
เพ่ือให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้ที่ดินที่
ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประเภทหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ , ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ข , ส.ป.ก. ๔ – ๐๑ ค หรือ ส.ป.ก. 
ช เป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในท่ีดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม  มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  ๑.๔  เรื่อง ประชาสัมพนัธ์และขอเชิญร่วมพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลและ

ร่วมพิธสีรงน้ําพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์  
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ร่วมกับบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑  
และ  หมู่ ๒ ได้จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลและพิธีสรงน้ําพระ เน่ืองใน
ประเพณีสงกรานต์  ในวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๖๕๔  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัด
มะเกลือเก่า หมู่ ๑ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   แต่
เน่ืองจากขณะน้ีได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอก ๓ อาจจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  ขอเชิญท่านนายก ได้ช้ีแจง  

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมในเรื่องที่ ๑  การจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ ตําบลมะเกลือเก่า เมื่อปี 
๒๕๖๓ ไม่ได้มีการจัดงานเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด รัฐบาลได้
สั่งการไม่ให้มีการรวบกลุ่มประชาชนเพราะอาจจะเกิดการติดเช้ือได้  และสําหรับใน
น้ีจากที่ได้หารือกับผู้นําหมู่บ้าน ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้การจัดงาน โดย
กําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔  จึงได้เข้าหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัด
มะเกลือเก่าและพระมหาวิรัตน์ ถึงแนวทางการจัดงานโดยพิจารณาจากสถานการณ์



 
 

๕ 

ที่เกิดขึ้น และดําเนินการจัดงานแบบ New Normal รูปแบบการจัดในช่วงเช้าจะ
เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี  การถวายภัตราหารเพล  และพิธีสรงน้ําพระในช่วงบ่าย 
ซึ่งไม่มีการจัดการละเล่นใดๆ ทั้งสิ้น   โดยจัดให้มีรูปป้ันเจ้าคณะอําเภอ ๓ องค์ เจ้า
อาวาสวัดสว่างบูรพารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เจ้าคณะตําบลเขต ๑ เจ้าคณะ
ตําบลเขต ๒ และพระสงฆ์ในตําบลมะเกลือเก่า จัดที่ น่ังรอบอุโบสถ  แต่ด้วย
ปัจจุบันสถานการณ์การแผ่ระบาดของโรคโควิด ได้รุนแรงข้ึน กระทรวงวัฒนธรรม
จึงได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบ
สานคุณค่าทางวัฒนธรรมเน่ืองในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  ซึ่งกอง
การศึกษาฯ ได้แจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบแล้ว  แต่ยังไม่ได้มีประกาศให้ยกเลิก
การจัด ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์วันต่อวัน   เบ้ืองต้นจะได้เข้าพบเพ่ือหารือกับ
พระครูสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม ว่าเห็นสมควรให้ดําเนินการอย่างไร 
ทั้งน้ีหากจัดงาน ได้เตรียมมาตรการการป้องกันโรคโควิดไว้แล้ว แต่ขอหารือกับทาง
พระสงฆ์ก่อนหากท่านเห็นสมควรยกเลิกให้จัดงานต้องดําเนินการตามน้ัน  ในส่วน
ของ อบต. พร้อมที่จะดําเนินการตามผลการประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง  
เรื่องที่ ๒ การต้ังจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ๗ วันอันตราย 
กําหนดขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จะต้ังจุดบริหารจํานวน ๔ จุด 
ประกอบด้วย จุดตอไม้  จุดห้วยนํ้ามัน  จุดคําไฮ  จุดบ้านหนองม่วง จุดบ้านวังราง
น้อย  โดยท่านกํานันได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านได้อยู่ประจําจุดบริการประชาชน ห้วย
นํ้ามัน ได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท้ัง ๒ แห่ง ให้ อสม.มาประจํา
จุดบริการประชาชน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า จะประจํา
ที่จุดห้วยนํ้ามัน  จุดตอไม้ และจุดหนองม่วง   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ปลายราง ประจําจุดคําไฮ  ในส่วนน้ีขอเชิญท่านสมาชิกได้เย่ียมเยียนจุดตรวจใน
โซนพ้ืนที่หมู่บ้านของท่านหรือหมู่บ้านข้างเคียง อาจจะมีการมอบเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
เป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่มาปฏิบัติงาน  นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ อบต.  อปพร. 
อสม. ในจุดตอไม้ และคําไฮ  ยังมีกําลังพลทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานที่ ๒ มาอยู่ประจําจุดในช่วงกลางวัน ส่วนในช่วงเย็นจะได้ลงพ้ืนที่ออก
ตรวจตามจุดต่างๆ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๕ เรื่อง  รูปแบบการจัดทีดิ่นในพื้นที่แปลงว่าง ปา่สงวนแห่งชาติ ปา่สูงเนนิ 

     ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีการพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน
จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนที่แปลงว่างป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าสูงเนิน ท้องที่บ้าน
ห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐  ตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  เน้ือที่ 
๕๖๗-๐-๕๙ ไร่ โดยกันพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ไว้ประมาณ ๑๔% ของพ้ืนที่ เน้ือที่
ประมาณ ๗๗ ไร่ ส่วนที่เหลือนํามาจัดรูปแปลงที่ดินแปลงละ ๕ ไร่ ได้จํานวน ๙๘ 
แปลง เน้ือที่รวม ๔๙๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่รองรับการจัดที่ดินให้ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบ
จากการถูกผลักดันออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูสีในท้องที่
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๖๒ ราย  และราษฎรที่ไม่
มีที่ดินทํากินในพ้ืนที่หมู่บ้านใกล้เคียง โดยที่ประชุมได้มีมติให้คณะทํางานจัดที่ดินนํา
รูปแบบการจัดรูปแปลงที่ดินดังกล่าว  สอบถามไปยังราษฎรกลุ่มเป้าหมายและ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมพิจารณาและกําหนดเป็นพ้ืนที่รองรับการจัด
ที่ดินในพ้ืนที่แปลงว่าง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมในวาระนี้หรือไม่ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: สอบถามเนื่องด้วยได้หลายหมู่บ้านได้มีการจัดทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัด
ภายในหมู่บ้านซึ่งได้ทําเป็นประจําในช่วงเทศกาลสงกรานต์  แต่การจัดงานเป็นการ
จัดงานขนาดเล็ก ยังจะสามารถทําได้หรือไม่   

ประธานสภา อบต. : สําหรับในหมู่   ๑๓  น้ันได้ทําการประชาคมเห็นควรให้จัดการดําเนินการตาม
ประเพณีแต่จัดแบบเรียบง่าย ไม่ต้องมีขบวนแห่ผ้าป่าให้นําผ้าป่าถวายพระ   

นายก อบต. : จากหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการไม่ให้จัดกิจกรรมทางสงฆ์ งดการร่วม
กลุ่มของมวลชน เช่น การสรงนํ้าพระ  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะติดโรค  แต่หาก
จะจัดแบบระยะห่างตามท่ีท่านประธานกล่าวมาน้ัน จะต้องมีการป้องกันและต้อง
รับผิดชอบหากมีการติดเช้ือเกิดขึ้น แต่เห็นควรที่จะงดไปก่อน และเพ่ือปฏิบัติตาม 
พรบ.ควบคุมโรค หากฝ่าฝืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจะมีบทลงโทษ  อย่างไรก็ดีให้ทุก
ท่านระมัดระวังไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยคร้ัง เพ่ือป้องกัน
ตนเอง  เบ้ืองต้นฝากท่านปลัดได้แจ้งผอ.กองสาธารณสุขในการจัดทําแผ่น
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องโรคโควิด ให้กับทุกครัวเรือน  

ปลัด อบต. : ในเร่ืองน้ีต้องเฝ้าระวังคนท่ีมาจากนอกกพ้ืนที่ หรือมาจากต่างจังหวัดที่เสี่ยงสูง ๒๒ 
จังหวัด ดังน้ันเห็นควรงดเว้นการจัดงานในช่วงน้ีได้ นอกจากน้ีได้มีข้อสั่งการจาก
อําเภอสูงเนินในการตรวจสอบตลาดนัดต่างๆ ให้การเว้นระยะห่างและมาตรการใน
การป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ประธานสภา อบต. : ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามมาตรการที่ทางการได้กําหนด เพ่ือเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคและเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔  โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่   

ที่ประชุม : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๔ 
เม่ือวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ เสียง 
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ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เพิ่มเติม ครั้งที่  ๑ ประจําปี ๒๕๖๔  
         อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๒ (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
          ในการน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเพ่ิมเติม
โครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนซึ่งเป็นความจําเป็นเร่งด่วน และเพ่ือการดําเนินงานของ 
อบต. ตามอํานาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ขอ
เชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง   

นายก อบต. : สําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามที่ได้บรรจุโครงการต่างๆ
ไว้น้ัน แต่เน่ืองจากได้มีความจําเป็นเร่งด่วนในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่
ต้องดําเนินการช่วยเหลือจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมโครงการฯ  และอีกส่วนหน่ึง
คือหมู่บ้านต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงโครงการฯ  โดยในโครงการที่ของเพ่ิมน้ีเป็น
โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมในการประชุมคราวนี้ด้วย ทั้งน้ี
ตามระเบียบฯ  โครงการที่จะดําเนินการได้ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  จึงจะ
สามารถนํามาดําเนินการได้  ซึ่งรายละเอียดของโครงการจะเพิ่มเติมปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย  จํานวน  ๓ ยุทธศาสตร์  ๓  แผนงาน  
๑. ยุทธศาสตร์การสารต่อแนวทางพระราชดําริ 
แผนงานการเกษตร 
     ๑ โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บนํ้าคําไฮ หมู่ ๑๕  งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งอ่างเก็บนํ้าคําไฮได้มีโครงกาสูบนํ้าออกจากอ่างเนื่องจากน้ําเสีย เมื่อสูบนํ้า
ออกแล้วต้องมีการขุดลอกนําหน้าดินออก และเพ่ิมความลึกของอ่างเก็บนํ้า 
     ๒ .  โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าเขามะกอก หมู่ ๖ อยู่ระหว่างการขอ
งบประมาณจากภายนอก  ในปี  ๒๕๖๔  แต่ ต้ังไ ว้ ในปี   ๒๕๖๕   จํานวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     ๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ วังเณร งบประมาณ 
๑๒๖,๐๐๐ บาท  เน่ืองจากถนนมีความชํารุดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  
     ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ไม้ตาย หมู่ ๔ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือต่อจากจุดที่ก่อสร้างระบายน้ํา
เดิมเน่ืองจากมีนํ้าขังทําให้เกิดนํ้าเสียหน้าบ้านเรือนประชาชน  



 
 

๘ 

       ๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบายนํ้าเดิม บ้างวังรางน้อย 
หมู่ ๙ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ช่วงบริเวณท่ีเก็บนํ้าของวัด มีนํ้ากัดเซาะเป็น
โพรงขนาดใหญ่เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านในบริเวณน้ัน  
     ๔. โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้าบ่อบาดาลเช่ือมต่อระบบประปาหมูบ้าน บ้านวัง
รางน้อย หมู่ ๙ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้อย่างทั่งถึง  
     ๕ .  โครงการซ่อมแซมหอถังเหล็กทรงแชมเปญ  บ้านห้วยไผ่  หมู่  ๑๐ 
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นการซ่อมแซมถังแชมเปญเก่า เพ่ือส่งนํ้าให้กับคุ้ม
ที่นํ้าประปาตัวใหม่ส่งไม่ถึง 
     ๖. โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน หมู่ ๑๔ คุ้มบุญร่วม
ฟาร์ม  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เน่ืองจากช่วงดังกล่าวนํ้าได้เซาะเป็นช่อง
ขนาดใหญ่  
     ๗. โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ ๒๐ งบประมาณ 
๒๘,๐๐๐ บาท ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งความเดือดร้อนต่อที่ประชุมสภา 
     ๘. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑  จะ
อนุญาตเพ่ิมงบประมาณจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งไฟฟ้าได้
ชํารุดหลายหลอดโดยจะเปล่ียนเป็นหลอดแอลอีดี เน่ืองจากประหยัดไฟฟ้า และมี
ความคงทนมากกว่าแบบเดิม  ในส่วนน้ีจะขอหารืออีกคร้ัง 
     ๙. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๑๐ ขอปรับเป็นงบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     ๑๐. โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๒๐ ขอปรับเป็นงบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นยุทธศาสตร์ข้างศาลปู่ตา – คลองนํ้า 
บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นถนนคอนกรีต งบประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในน้ีจะของบประมาณจากภายนอก 
     ๑๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา บ้านหนองเบน หมู่ ๘ งบประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากถังกรองน้ําเดิมไม่ได้มาตรฐาน 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่า 
หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งส่วนหน่ึงจะได้เสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณจากกระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา โดยนํามาก่อสร้างเป็น
สวนสาธารณะ ลู่ว่ิง สนามกีฬา  

  สําหรับโครงการท่ีขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  มีตาม
รายละเอียดข้างต้น เมื่อที่ประชุมสภาได้มติอนุมัติแล้วสามารถที่จะนํามาดําเนินการ
ได้หากมีงบประมาณ  ทั้งน้ีมีบางโครงการที่เป็นเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนได้ที่เสนอ
เข้าไว้ในวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ส่วนโครงการที่เหลือน้ัน
จะเป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติประจําปี และเงินจากภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่
เร่งด่วนจะต้องมีการพิจารณางบประมาณอีกครั้ง  ดังน้ันจากที่ได้เสนอมาขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณา  



 
 

๙ 

ประธานสภา อบต.  :  มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมในส่วนของบ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ เห็นควรให้นําโครงการซ่อมแซมฝาย

นํ้าล้น นําบรรจุในแผนพัฒนาไว้ก่อนหากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจะได้นํามาดําเนินการ
ได้ทันที 

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: เห็นควรนําโครงการซ่อมแซมฝายนํ้าล้นบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งการมีแหล่งกักเก็บนํ้า
สํารองไว้น้ันเป็นการดี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขาดแคลนนํ้าใช้ในอนาคต 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: เห็นด้วยตามท่ีนายกได้เสนอ  

นายก อบต. : อนุญาตที่ประชุมสภา ขอเพ่ิมโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) อีก ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงฝายนํ้าล้น (คลองอีสานเขียว) บ้าน
วังรางใหญ่ หมู่ ๖ งบประมาณปี ๒๕๖๕ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓  ขอเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  จํานวน ๑ โครงการ  ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว คือ  โครงการ
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกลางบ้าน (ต่อจากซอยนายผ่อง) ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
กว้าง ๖ เมตร เน่ืองจากถนนเส้นน้ีชํารุดอย่างมากจากนํ้ากัดเซาะถนนเมื่อฝนตก
หนักที่ผ่านมา ทําให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และทําให้นํ้าไหลบ่าเข้ามาในหมู่บ้าน 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  และขอให้กองช่างได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่  

นายก อบต. : สําหรับถนนเส้นน้ีได้รับแจ้งหลายครั้ง เห็นควรให้นําบรรจุไว้แผนพัฒนาฯ 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ีขอให้หมู่บ้านได้ตรวจสอบถึงสาเหตุที่นํ้าจํานวน
มากไหลบ่าเข้าหมู่บ้าน เช่น มีการเปล่ียนเส้นทางนํ้า และการแก้ไขว่าจะดําเนินการ
อย่างไร 

ประธานสภา อบต. : จากการตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางนํ้า ซึ่งได้หารือกับชาวบ้านต้อง
ดําเนินการถมดินยกระดับ ประมาณ ๒๐๐ เมตร นํ้าจะไม่ไหลท่วมถนน แต่อาจจะ
ไหลเข้าไปในพ้ืนที่การเกษตร 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายจรัส   มาสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ขอเพ่ิมโครงการเพ่ือเข้าแผนพัฒนาฯ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการยกระดับ
ถนนซอยพิทักษ์ภัณฑ์  เน่ืองจากปัจจุบันถนนมีสภาพตํ่าทําให้เมื่อมีฝนตกเกิดนํ้า
ท่วมขัง  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีอาจจะเกิดจากการระบายน้ําไม่ทัน เน่ืองจากหากจะยกระดับถนน
ต้องทําการทุบถนนเพื่อยกระดับถนนขึ้นใหม่ ไม่สามารถเททับได้ อาจต้องใช้
งบประมาณสูง แต่เบ้ืองต้นก็นําเข้าแผนฯ ไว้ก่อน หากมีงบประมาณจะได้
ดําเนินการได้ทันที 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ขอสอบถามสําหรับโครงการหมู่ ๒๐ โครงการขยายท่อเมนประปา ได้ร่วมค่าใช้จ่าย
ไว้ทั้งหมดแล้วหรือไม่ เช่น ค่าขุดดิน และจะเข้าดําเนินการเมื่อใด  ในส่วนของ
งบประมาณประจําปี โครงการปรับปรุงหอถังประปาและหลังคาคลุมถัง จะ
ดําเนินการเมื่อใด 

นายก อบต. : รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สําหรับการดําเนินการต้องตรวจสอบงบประมาณ แต่จะ
พยายามให้เร็วที่สุด  ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติน้ันขอให้ท่านรองวินัยได้ติดตาม
ความคืบหน้า  



 
 

๑๐ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗ คะแนน 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)  
(ครั้งที่ ๒ )  
     เน่ืองจากได้รับแจ้งจากหลายหมู่บ้านได้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในเร่ืองสิ่ง
สาธารณูปโภคที่ต้องการดําเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน เบ้ืองต้นองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
ได้พิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ซึ่งกอง
คลังได้รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ แต่ปรากฎว่างบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวไม่เพียงพอกับยอดประมาณการของโครงการท่ีขออนุมัติ  
ซึ่งเงินสะสม ณ วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  คงเหลือ  ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗  ซึ่ง
ตามระเบียบต้อง  หัก ลูกหน้ีภาษี ลูกหน้ีรายได้อ่ืนฯ และกันเงินสํารองจ่ายเงิน
สะสมที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่างดําเนินการ 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” จึงขอรายงานสถานะเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่  
๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๔ ที่สามารถนําไปใช้ได้ ดังน้ี 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  
ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ 
หัก ๑๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ ๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ 
เ งินทุนสํารองเ งินสะสมเกินร้อยละ  ๑๕  ของ
งบประมาณประจําปี 

 
๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ 

หัก โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู
ระหว่างดําเนินการ 

 
๑,๐๗๘,๕๐๐.๐๐ 

เงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ๑,๙๘๖,๔๘๒.๒๑ 
  



 
 

๑๑ 

โดยมีโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ดังน้ี 
 โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า กว้าง ๐.๓๐ เมตร 

ลึก ๐ .๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ 

๑๒๐,๐๐๐  

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบาย
นํ้าเดิม กว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว 
๗.๐๐ เมตร  จํานวน ๑ ช่องทาง  บ้านวังรางน้อย 
หมู่ ๙   

๒๕๐,๐๐๐ 

๓. โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้าบ่อบาดาลเช่ือมต่อ
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  

๗๕,๐๐๐ 

๔. โครงการซ่อมแซมหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 
๒๐ ลบ.ม. และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ 
หมู่ ๑๐ 

๑๒๐,๐๐๐ 

๕. โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้าม
ถนน คุ้มบุญร่วมฟาร์ม บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔    

๑๒๐,๐๐๐ 

๖. โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าคําไฮ หมู่ ๑๕    ๔๘๐,๐๐๐ 
๗. โครงการขยายท่อเมนประปา PVC ช้ัน ๘.๕ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ น้ิว ยาว ๑๗๐ เมตร  บ้าน
วังรางใหญ่พัฒนา หมู่  ๒๐  

๒๘,๐๐๐  

๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
มะเกลือเก่า หมู่ ๒ – วังเณร  กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   

๑๒๖,๐๐๐ 

๙. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้าน
หนองไม้ตาย หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  

๔๕๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณท้ังสิน้ ๑,๗๖๙,๐๐๐  
  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง หลักการเหตุผล  
นายก อบต. : เน่ืองด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งจากที่ท่าน

สมาชิกสภา อบต. ได้แจ้งมาในที่ประชุมสภา  จากหนังสือที่แจ้งเข้ามายัง อบต. จึง
ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งลงสํารวจพ้ืนที่ ทั้งน้ีจะพิจารณาในโครงการท่ีเร่งด่วนที่สุด 
แต่เน่ืองจากงบประมาณในปีน้ีได้นํามาดําเนินการในการป้องกันการระบาดของโรค
โควิด ทําให้ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงมาดําเนินการในเร่ืองน้ี ทําให้การโอน
งบประมาณมาใช้น้ันต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ แต่หากมีเรื่องความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการโดยด่วน  มีระเบียบกฎหมาย
ที่เขียนไว้ในสามารถนําเงินสะสม หรือเงินทุนสํารองสะสมมาใช้ได้ ซึ่งเงินสะสม ณ 
วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  คงเหลือ  ๑๓,๕๖๗,๓๐๓.๘๗  บาท หัก ลูกหน้ี ประ
มาร ๙๐๐,๐๐๐ บาท  หัก กันเงินสํารองจ่ายสะสมที่อนุมัติแล้วและยังอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ประมาณ ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท หักเงินสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
๓ เดือน  ประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หัก กันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ



 
 

๑๒ 

กรณีที่มีสาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณ  จํานวน  ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากที่
กันเงินไว้ในส่วนน้ีไว้ ทําให้ยอดเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้ดําเนินการใน
โครงการท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนได้และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ัน เมื่อไม่
สามารถใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงได้พิจารณาเงินทุนสํารองสะสม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๗ (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปี หากมี
ความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายภายใต้เง่ือนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
สําหรับในการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองในคร้ังน้ีเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘๗(๒) 
ซึ่งเมื่อปีงบประมาณที่ได้ผ่านสภา อบต.ได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนไปแล้วครั้งหน่ึง จากข้างต้นเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔,๖๑๔,๙๘๒.๒๑ บาท  หัก ๑๕% ของงบประมาณ
ประจําปี ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม 
๓,๐๖๔,๙๘๒.๒๑ บาท  หัก โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  ๑,๐๗๘,๕๐๐๐ บาท  ดังน้ัน เหลือเงินทุนสํารองเงิน
สะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ๑,๙๘๖,๔๘๒.๒๑ บาท  ซึ่งจากยอดเงินทุนสํารอง
คงเหลือจึงได้นํามาพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  ที่ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบหากเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณสูงก็นําโครงการบรรจุไว้ในงบกลาง 
ในส่วนที่ต้องใช้งบประมาณราคาสูงได้นํามาเข้าโครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม จํานวน ๙ โครงการข้างต้น   
     โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ตามท่ีได้นําเรียนในวาระที่ ๓.๑ เพ่ือช่วยระบายนํ้าไม่ให้ขัง
บริเวณบ้านเรือนประชาชน  
     โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบายนํ้าเดิม บ้านวัง
รางน้อย หมู่ ๙  เน่ืองจากเส้นทางดังกล่าวมีความชํารุดอย่างหนักประกอบกับมี
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจํานวนมาก จึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจร 
     โครงการที่ ๓ โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้าบ่อบาดาลเช่ือมต่อระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ เน่ืองจากระบบประปาที่มีอยู่น้ัน ส่งนํ้าไม่ทั่วถึงทั้ง
หมู่บ้าน ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ําในการอุปโภค บริโภค 
     โครงการที่ ๔ โครงการซ่อมแซมหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. 
และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ เพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนขาดน้ําใช้
ในครัวเรือน 
     โครงการท่ี ๕ โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน คุ้มบุญ
ร่วมฟาร์ม บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ ถนนเส้นน้ีท่านสมาชิกสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม
สภาหลายครั้ง และจากที่ได้ลงสํารวจพบไม่สามรถที่จะปรับเกรดถนนได้ จะต้องมี
การวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเน่ืองจากกระแสนํ้าไหลแรง 
 
 



 
 

๑๓ 

     โครงการท่ี ๖ โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าคําไฮ หมู่ ๑๕  เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้า
แห่งน้ีได้ประสบปัญหาน้ําเสียโดยจะดําเนินการหลังจากที่ได้มีการสูบนํ้าออกจาก
อ่างเรียบร้อยแล้ว เพ่ือขุดนําหน้าดินออกมาฆ่าเช้ือโรค และรอน้ําฝนในช่วงฤดูฝน   
     โครงการท่ี ๗ โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่  ๒๐ 
ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งความเดือดร้อนเข้ามา เน่ืองจากนํ้าไหลไม่ทั่วถึง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
     โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 
๒ – วังเณร  ด้วยถนนเส้นน้ีมีประชาชนใช้เดินทางสัญจรจํานวนมากเพ่ือที่จะไปวัง
เณร ซึ่งปัจจุบันถนนชํารุดหลายจุดและมีในช่วงที่เป็นคอนกรีตที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ัง  
     โครงการท่ี ๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านหนองไม้ตาย 
หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ในช่วงเลยสวนมะม่วง มีหลุมขนาดใหญ่ และมีจุดที่
ชํารุดอีกหลายจุด  ซึ่งเส้นดังกล่าวน้ีได้มีประชาชนใช้สัญจรไปมาจํานวนมาก   
    และขอเพ่ิมเติมอีก ๑ โครงการคือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน 
บ้านมะเกลือเก่า หมู่  ๑ งบประมาณจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรไปมาและสมาชิกสภาได้เสนอปัญหาดังกล่าวมายังที่
ประชุมสภา โดยจะปรับปรุงเป็นหลอดแอลอีดี  ที่มีความคงทนและมีอายุการใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน ส่วนหลอดไฟที่ถอดออกมาจะนํามาติดบริเวณด้านข้างถนน 
และช่วงเกาะกลางก่อนถึง อบต.  ส่วนที่เปลี่ยนใหม่จะติดต้ังบริเวณหน้า รพ.สต.
มะเกลือเก่า ขออนุญาตที่ประชุมสภาได้พิจารณานําเข้าโครงการเพ่ืออนุมัติจ่าย
เงินทุนสํารองเงินสะสม เป็นโครงการที่ ๑๐   รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท  ซึ่งอยู่ในงบประมาณเงินทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้
จ่ายได้ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในโครงการที่ ๑๐  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเกาะกลางถนน บ้าน
มะเกลือเก่า หมู่  ๑ งบประมาณจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
อบต.ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุม  

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  

: ด้วยปัจจุบันโคมไฟบริเวณเกาะกลางถนนทางเข้าหมู่ ๑ หมู่ ๒ ดับและชํารุด หลาย
ดวง เป็นระยะเวลานานแล้ว เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบกับ
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลักมีผู้ใช้จํานวนมาก 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอเสนอให้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้โซล่าเซล พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: สําหรับไฟฟ้าโซล่าเซล จากที่ได้สังเกตเห็นในหลายแห่งแสงไฟไม่สว่างเท่าที่ควร 
อาจจะเป็นที่กําลังวัตต์ตํ่า  แต่หากมีกําลังวัตต์ที่สูงแล้วทําให้ไฟฟ้ามีความสว่าง เห็น
ควรที่จะใช้แบบโซล่าเซลล์เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  

นายก อบต. : จากท่ีได้ศึกษาข้อมูล  หลอดไฟฟ้าแอลอีดีน้ันจะต่อตรงเข้ากับระบบไฟฟ้าเมื่อได้
แสงสว่างเต็มแล้วระบบไฟตัดซึ่งจะทําให้ประหยัดไฟฟ้า  ในส่วนค่าใช้จ่ายหลอด
แอลอีดีจะประมาณ ๕,๐๐๐ บาท แต่แบบโซล่าเซลเมื่อรวมหลอดไฟฟ้าและเสา จะ
อยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาสูงกว่า และผลเสียของโซล่าเซลคือหากมีฟ้าครึ้ม หรือ
มีฝนตกไฟฟ้าแสงสว่าง แผงไฟฟ้าจะไม่เก็บไฟฟ้าทําให้ไฟดับ   



 
 

๑๔ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วยหมู่ ๖ ได้มีความเดือดร้อนที่ได้นําเสนอที่ต่อประชุมสภาหลายคร้ังที่ผ่านมา คือ
ท่อลอดหลุดเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทําให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้   บริเวณ
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเพ่ิมเข้าไว้ในแผนพัฒนาครั้งน้ีจะได้หรือไม่  

นายก อบต. : สําหรับในส่วนน้ีขอแก้ไขโดยใช้งบกลางดําเนินการวางท่อใหม่และปรับถนน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  ให้ช่างลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 
๘๗ (๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในตําบล จํานวน ๑๐ โครงการ เป็น
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๗  เสียง 
ประธานสภา อบต.  : ๓.๓  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     ด้วยกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ดังน้ี  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวด ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต 
หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ – ประปา จํานวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ – ประปา กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ากําหนด)  โดยโอนลดจาก  
          ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-ประปา จํานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท      
          ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จํานวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท 
ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม             

นายก อบต. : ด้วยรับแจ้งจากท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ได้มีโครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 
๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-
ประปา จํานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท   และ  โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จํานวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท  แต่โครงการวางท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ได้ดําเนินไปแล้ว  จึงมีความประสงค์ที่จะนํา
งบประมาณในส่วนน้ีเพ่ิมในโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จาก
พิทักษ์ภัณฑ์-ประปา เพ่ือเพ่ิมระยะความยาว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากนํ้า
ท่วมขัง   

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ตามท่ีท่านนายกได้นําเรียน หมู่ ๑ ได้มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๒ 
โครงการ แต่โครงการว่าท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดได้ดําเนินการแล้ว 



 
 

๑๕ 

จึงได้มีการประชุมประชาคมเพ่ือนํางบประมาณมาเพ่ิมเติมในโครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-ประปา โดยเพ่ิมระยะความยาวเพ่ือ
ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําขัง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุน หมวด ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์ – ประปา จํานวน 
๓๐๒,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑ จากพิทักษ์ภัณฑ์-
ประปา จํานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท และ โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑ หน้าวัดมะเกลือเก่า จํานวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๗  เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : ญัตติ  

ด้วย นางธัญสินี  อมรพรหม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ได้เสนอญัตติแจ้งให้ทําการ
ซ่อมแซมแนวริมตลิ่งบริเวณพ้ืนที่สาธารณะวังเณร จุดรักษาความปลอดภัยตลาด
ประชารัฐ และรีสอร์ทวังเณร เน่ืองจากแนวริมตลิ่งได้รับความเสียหายจากการกัด
เซาะของกระแสน้ํา และฝนที่ตกลงมา ทําให้หน้าดินพังทลายเกิดความเสียหาย ใน
บริเวณหน้าจุดรักษาความปลอดภัยและอิฐประสานเริ่มทรุดตัว จึงเกรงว่าจะเกิด
ความเสียหายมากกว่าเดิม ขอเชิญท่านสมาชิกได้ช้ีแจงต่อทีประชุม  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  

: สําหรับในเรื่องน้ีเป็นความจําเป็นเร่งด่วน เน่ืองจากกระแสนํ้าในลําตะคอง ได้กัด
เซาะริมตลิ่ง  ทําให้หน้าดินพังทลายทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง เข้ามาใกล้ยังบริเวณ
ที่ต้ังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและตลาดประชารัฐ ซึ่งขณะน้ีในช่วงอิฐประสานได้เริ่ม
ทรุดตัวลง หากไม่เร่งดําเนินการซ่อมแซมอาจจะทําให้ศูนย์บริการนักเที่ยว ตลาด
ประชารัฐ และที่พักในบริเวณดังกล่าวทรุดตัว พังเสียหายได้ จึงขอความอนุเคราะห์
ยัง อบต.ให้ดําเนินการซ่อมแซมหรือประสานผู้ที่เก่ียวข้องเข้าตรวจสอบซ่อมแซม
ต่อไป  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องได้ทําหนังสือถึงชลประทานแล้ว ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพราะจากการตรวจสอบแล้วการซ่อมแซมน้ันเป็นอํานาจ
หน้าที่ของชลประทาน  ซึ่งในส่วนของ อบต.จะมีหน้าที่ดูแลในพ้ืนที่สาธารณะ  
เบ้ืองต้นมอบหมายท่านปลัดได้ติดตามในเร่ืองน้ีให้ทําหนังสือด่วนที่สุดแจ้งยัง
ชลประทานอีกครั้ง และแจ้งไปยังอําเภอสูงเนินเพ่ือช่วยประสานไปยังจังหวัดให้
ช่วยเหลืออีกทางหน่ึง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งปัญหาความจําเป็นเดือดร้อน ที่ต้องการให้

แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้  



 
 

๑๖ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอเพ่ิมในวาระที่ ๓ ข้อ  ๓.๒  ในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อระบาย
นํ้าเดิม จํานวน ๑ ช่องทาง  บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  เน่ืองจากท่อเดิมได้ถูก
กระแสนํ้าเซาะจึงเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบได้รับความ
เดือดร้อนหลายคร้ัง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเร่งดําเนินการแก้ไข  

นายสายัญ  ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: จากที่ได้ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สช่วงคลองอีสานเขียวและได้มีการปิดก้ันการระบาย
นํ้า ขอให้กองช่างได้ประสานยังผู้รับจ้างให้ปล่อยนํ้าลงแปลงนาให้ชาวบ้าน เพ่ือให้
ชาวบ้านได้มีนํ้าทํานา  

นายก อบต. : แจ้งกองช่างได้ประสานผู้รับจ้างดําเนินการ 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ๑. สอบถามโครงการของ หมู่ ๔  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองไม้ตายงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินทุน
สํารองสะสมเมื่อคราวประชุมคราวที่ผ่านมา ทาง อบต.จะเข้าดําเนินการเมื่อใด 
เน่ืองจากเมื่อฝนตกหนักช่วงที่ผ่านมา ทําให้เกิดนํ้าขังไม่ระบาย 
๒. สําหรับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองสะสมในคร้ังที่  ๒ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔- บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ขอเสนอ
เพ่ิมเติมให้ดําเนินการทุบปลายท่อย่ืนช่วงวัดเพราะนํ้าจะไหลวนก่อนที่จะเข้าท่อทํา
ให้นํ้าไปไหนเข้าบ้านเรือนประชาชน และข้างวัดมีถนนชํารุดขอให้ อบต. ได้
ตรวจสอบ 

นายก อบต. : สําหรับการทุกท่อน้ันต้องทํางบประมาณแยกออก จะพิจารณางบมาดําเนินการ  ซึ่ง
โครงการนี้จะเป็นการซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่  ขอมอบหมายให้รอง
นายกวินัยและกองช่างสํารวจ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
นายสุพนทร์  แรมกลาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน  
๑. ถนนสายสระประปาภายในหมู่บ้านชํารุด ขอให้นําดินมาถม ๒ - ๓ รถ พร้อม 
   ปรับเกรด  
๒. สายบุญร่วมฟาร์ม ของรถปรับเกรดและลงหินคลุก  ๒ - ๓ รถ 
๓. บริเวณแยกทางไปบ้านห้วยไผ่ได้นําดินมาถมไว้นานแล้ว ขอให้นํารถมาปรับเกรด 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับทั้งหมู่บ้าน ขอให้ช่างทําการซ่อมแซม 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑. ขอถังนํ้า จํานวน ๒ ถัง  เพ่ือมอบให้กับบ้านประชาชน จํานวน ๒ ครัวเรือน ที่
ท่อส่งนํ้าประปายังไปไม่ถึง เพ่ือรองนํ้ารับที่ อบต.ได้จัดส่ง เน่ืองจากได้รับความ
เดือดร้อนขาดน้ําใช้ในครัวเรือน  
๒. สอบถามหากไม่มีสายดับจะไม่สามารถติดไฟฟ้าแสงสว่างได้ใช้หรือไม่ โดยใน ๓ 
จุด คือ บ้านลุงสง่า เส้นคลองน้ํา และ ถนนสายดอกอ้อ ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  

นายก อบต. : สําหรับกรณีให้เสนอโครงการเข้ามา เพ่ือที่จะได้แจ้งการไฟฟ้าเพราะ อบต.ไม่
สามารถต้ังเสาและพาดสายไฟฟ้าเองได้ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: หากได้ดําเนินการตามขั้นตอนการเสนอโครงการไปยังไม่ไฟฟ้าแล้ว จะพิจารณา
นานหรือไม่และจะได้ดําเนินการหรือไม่  

นายก อบต. : เบ้ืองต้นต้นเมื่อส่งในหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าจะลงพื้นที่และทําการประมาณ
ราคาและกําหนดระยะเวลาในการอุดหนุนเงินเพ่ือ จากน้ัน อบต.จะพิจารณา
งบประมาณว่าจะใช้เงินส่วนใด  



 
 

๑๗ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อแตกเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านพิราบ ๒๘ เป็น
เหตุให้เกิดอุบัติรถยนต์ได้ถอยตกหลุม  ทั้งน้ีได้ส่งหนังสือมายัง อบต.แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ  

นายก อบต. : เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบของทางหลวง อาจจะเป็นการประสานให้
ทางหลวงมาดําเนินการซ่อมแซม  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือแจ้งยังกองช่างให้ดําเนินการประสานส่วนงานที่เก่ียวข้อง
มาดําเนินการ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า  สอบถามเพ่ิมในเรื่องที่นายกได้แจ้งเมื่อคราว
ที่รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติถึงโครงการที่จะสนับสนุนงบประมาณ  

นายก อบต. : ได้สนับสนุนให้แล้วให้โครงการต่างๆ ของหมู่บ้าน  
รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่  
นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายหลังวัด เน่ืองจากประชาชนเดินทางลําบาก
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก  

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอกระจายข่าวเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน
สําคัญต่างๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เน่ืองจากบ้านวังรางใหญ่เป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน ซึ่งที่มีอยู่เดิมน้ัน
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงคุ้มบ้าน ทําให้ประชาชนบางส่วนเสียโอกาส  ประกอบได้
ติดต้ังที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่สะดวกในการประชาสัมพันธ์เพราะบางคร้ัง
ผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ก็ล่าช้าออกไป  

นายก อบต. : ต้องลงสํารวจและตรวจสอบพื้นที่และหารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีปัญหาอย่างไร
บ้าง   

นายสายัญ  ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  

: ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าวัด ทางผู้รับจ้างได้นํา
คอนกรีตที่เหลือมาเทให้แล้ว ขอขอบคุณกองช่างที่ช่วยประสานในเรื่องน้ี 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อระบายนํ้าแตกบริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้าน และ 
สําหรับในวันน้ีอาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดก่อนที่จะมีการเลือกต้ัง รู้สึกดีใจที่ได้มา
ทํางานร่วมกับทุกท่าน และหากไม่ได้มาทําหน้าที่ตรงน้ีอีกแต่ยังนับถือทุกๆ ท่าน 
หากพบเจอที่ได้ให้ทักทายกัน และต้องขอขอบคุณทุกในเรื่อง ขอให้ทุกท่านโชคดีใน
การเลือกต้ังครั้งต่อไป  

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

: ๑. ขอเพ่ิมเติมในเรื่องหอกระจายข่าว ขอให้ทางผู้บริหารได้วางแผนในการ
ดําเนินการและจัดการ เพราะส่วนใหญ่หอกระจายข่าวที่จะต้ังไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
ทําให้การใช้หรือการเก็บรักษาไม่มีผู้ใดได้ใช้หรือตรวจสอบได้ ซึ่งงบประมาณในการ
ซ่อมแซม อบต. เป็นผู้ดําเนินการ  และขอให้ผลักดันให้มีที่ทําการให้สมาชิกสภา 
อบต.ได้ทํางานที่เป็นส่วนกลาง ในการทํางาน ประสานงาน   
๒. ขอความชัดเจนถึงแนวทางการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ และต้องดําเนินการอย่างไร ในสถานการณ์โควิด เน่ืองจากหมู่ 
๑๕ ได้เตรียมการจัดงานแล้วบางส่วน  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจง 
ปลัด อบต. : ๑. เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หากไม่มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็น

พ้ืนที่ เสี่ยง สามารถจัดงานได้แต่ต้องมีมาตรงการในการป้องกันและการเว้น
ระยะห่างและต้องจํากัดจํานวนผู้ที่เข้าร่วมงาน  



 
 

๑๘ 

ปลัด อบต. : ๒. ด้วยได้มีงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจฐานราก หากทางหมู่ ๒ ต้องการที่จะ
นําประมาณมาดําเนินการซ่อมแซมตลิ่งพังทลายท่ีวังเณร ให้พิจารณาดูเง่ือนไขว่า
การดําเนินการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขในข้อใดหรือไม่ รายละเอียดได้ส่งไว้ในกลุ่มไลน์
แล้ว และท่านอ่ืนๆ ที่ต้องการงบประมาณเข้าไปศึกษาข้อมูล  
๓. เน่ืองด้วยใกล้จะมีการเลือกต้ังและทุกท่านจะหมดวาระการทํางาน เห็นควรให้มี
การถ่ายรูปที่ระลึกในการทํางานร่วมกันครั้งน้ี ขอให้ที่ประชุมได้หารือว่าจะ
ดําเนินการอย่างไร ทั้งน้ี อบต.จะได้ประสานร้านถ่ายภาพให้ ทั้งในภาพเด่ียวและ
ภาพหมู่  ทั้งน้ีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ  

นายก อบต. : ๑. สําหรับโครงการเศรษฐกิจฐานราก จะต้องส่งโครงการภายในสิ้นเดือนเมษายนน้ี 
ทั้งน้ี อบต.ได้เสนอโครงการซ่อมแซมสายวังเณร เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนที่ท่านปลัดได้แจ้งว่านํามาซ่อมแซมตลิ่งน้ัน  อาจไม่
ตรงวัตถุประสงค์ ซึ่งในเร่ืองน้ีเห็นควรแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนที่โดยตรง
จะดีกว่า   
๒. เรื่องการถ่ายภาพอาจจะทํารูปแบบเดียวกับงานบัณฑิตน้อย ให้ช่างถ่ายภาพมือ
อาชีพมาภาพ สําหรับค่าใช้จ่ายภาพเด่ียวพร้อมกรอบ ประมาณ ๓๐๐ บาท ส่วน
ภาพหมู่ ประมาณ ๒๐๐ บาท  เบ้ืองต้นภาพหมู่ผู้บริหารจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
ส่วนภาพเด่ียวขอให้ท่านรับผิดชอบภาพของตนเอง หากท่านเห็นด้วยจะได้นัดวัดมา
ทําการถ่ายภาพพร้อมกัน ส่วนเรื่องชุดการแต่งกายน้ันหารืออีกคร้ังหน่ึง  

ที่ประชุม  : รับทราบ  
ประธานสภา อบต. : ในวาระน้ีมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  

: ด้วยได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ได้ยกเลิกการจัดงาประเพณีสรงนํ้า
พระประจําปี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด  

ที่ประชุม  : รับทราบ  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: เน่ืองด้วยใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝน จึงเสนอให้ทุกหมู่บ้านได้สํารวจถนนหัวไร่ปลายนา ว่า
ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร และดําเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะฝนจะตกหนักทําให้
นํ้ากัดเซาะถนนเสียหาย เพ่ือเสนอต่อ อบต.ในการต้ังงบประมาณในส่วนน้ี 
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้หรือไม่  ส่วนการจัดข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีน้ีคาดว่าจะยังไม่หมดสมัยก่อนเราอาจจะได้ข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  : รับทราบ  
ประธานสภา อบต. : ด้วยหมู่ ๑๓ บริเวณช่วงไหล่ถนนทางเข้าหมู่บ้านรถขายของได้ทิ้งขยะเป็นประจํา 

ถึงได้มีการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้จัดทําป้ายห้าม
ทิ้งขยะติดต้ังตามจุดต่างๆ ในเส้นทาง ขออนุญาตใช้คําพูดเดียวกับป้าย อบต.ที่ไป
ติดที่บ้านโนนสมบูรณ์ โดยใช้ประมาณส่วนตัว ขอฝากในหมู่บ้านที่มีการทิ้งขยะไม่
เป็นที่ให้พิจารณาดําเนินการ  

ประธานสภา อบต. : ในวาระน้ีมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม  : ไม่มี  
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี เสนอให้ทุกท่านได้แสดงความรู้สึกในการทําหน้าที่ในสภาแห่งน้ีที่เป็น

ระยะเวลากว่า ๑๐ ที่ได้ทํางานร่วมกันมา  ตามลําดับหมู่บ้านครับ 
นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ที่
ทํางานร่วมกันแบบพ่ีน้อง ในสมัยหน้าขอให้ได้กลับมาร่วมกันทํางานเช่นน้ีอีก 



 
 

๑๙ 

นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ดีใจทีได้ร่วมงานกับทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่ล่วงเกินหรือขาดตกบกพร่องต้องขออภัย
ไว้ ณ ที่น้ีด้วย  

นางธัญสินี อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ในปีน้ีเป็นการทํางานปีที่ ๑๐ รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ตําบลและหมู่บ้าน หากมีโอกาสจะขอเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสภาแห่งน้ีอีกเพ่ือ
พัฒนาตําบลของเรา  

นายบุญส่ง  เปียจันทึก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร  ท่านประธานสภา ที่ได้สนับสนับงบประมาณ
ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดระยะเวลาใน
การทํางาน ๑๓ ปีของผม  และดีใจที่ได้ร่วมงามกับทุกท่าน 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: สําหรับผมเป็นสมาชิกสภา อบต. สมัยแรก แต่ดํารงตําแหน่ง ๑๐ ปี รู้สึกประทับใจ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความเป็นกันเอง การให้
คําแนะนํา คําปรึกษาต่างๆ ขอให้กําลังใจทุกท่านที่ได้ทํางานร่วมกันมา 

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  

: รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านในสภาแห่งน้ี ขอบคุณทุกท่านที่ได้
ช่วยสอนการทํางาน ขอให้ทุกท่านได้กลับมาร่วมงานกันอีกคร้ัง 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ตลอดระยะเวลาที่ได้ทํางานร่วมกัน เราเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกท่านได้ทํา
หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีและสมบูรณ์ สําหรับการทํางานอาจมีเรื่องที่
กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดทุกท่านก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน  ตนเองรู้สึกภูมิใจ
และดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน ถือเป็นประสบการณ์ของงานทํางาน  และขอบ
คุณท่านนายกที่ได้ทุกเทการทํางานเพ่ือตําบลมีความเจริญก้าวหน้า  สุดท้ายน้ีขอให้
ทุกท่านประสบความสําเร็จทุกประการ และได้กลับมาทํางานร่วมกันอีก 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: กระผมในนามประธานสภาแห่งน้ีคนแรก เมื่อคราวเปิดประชุมสภาครั้งแรก ขอให้
ทุกมีความสุขเจริญที่จะกลับเข้ามาทําหน้าที่ในสมัยต่อไป  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: รู้สึกภูมิใจเหมือนกับทุกท่านที่ได้กล่าวมา เป็นสมาชิกในสมัยแรกรู้สึกดีใจที่ได้
ทํางานให้กับชุมชนตามที่ได้ต้ังใจ และดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการทํางาน ความเป็นกันเอง ความประทับใจในการทํางานของท่าน
ประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขาสภา ได้ทําหน้าที่เป็นอย่างดี   และ
ท่านนายก อบต. ที่ท่านได้มีวิสัยทัศน์การทํางานทําการตําบลมะเกลือเก่ามีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก  การให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตรงกับวัตถุประสงค์หลักในการทํางานของสมาชิกสภา 
อบต. ทุกท่าน  ท้ายน้ีขอให้ทุกท่านโชคดีได้กลับเข้ามาทํางานร่วมกันในสมัยต่อไป  

นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน ขอบคุณท่านนายกที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านห้วยไผ่ ในสมัยหน้าของให้ทุกท่านกลับเข้า
ทํางานร่วมงานอีกคร้ัง  

นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: จากท่ีได้เข้ามาทํางานร่วมกับทุกท่านในสภาแห่งน้ีตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
รู้สึกดีใจกับชาวบ้านที่คณะผู้บริหาร  สมาชิกทุกท่านได้ให้ความสําคัญกับปัญหา
ความเดือดร้อนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ขอให้ท่านที่ได้
กลับมาทําหน้าที่ในสภาแห่งน้ีได้ร่วมกับพัฒนาหมู่บ้านและตําบลมะเกลือเก่าต่อไป 
ทั้งน้ีหากตนเองได้กระทําการล่วงเกินใดๆ ขออภัยไว้ ณ ที่น้ี   

นายบรรจบ ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ตามที่คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาได้ทํางานร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่รวดเร็วทําประชาชนมีความพอใจ ขอเป็นตัวแทนประชาชน
ขอบคุณทุกท่าน  



 
 

๒๐ 

นายสายัญ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 
 
 

: ดีใจที่ได้ทํางานร่วมงานทุกท่านในสภาแห่งน้ี ทุกท่านมีความกล้าคิดกล้าทํา ซึ่งผม
เองน้ันได้ต้ังใจเพ่ือมาทําหน้าที่ในการนําความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการ
แก้ไข และประทับใจในการมุ่งมั่นในการทํางานของท่านนายก อบต. ท่านปลัด 
อบต. และพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะหัวหน้าสํานักปลัดที่ประสานความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านโชคดีและกลับมาทํางานร่วมกันเพ่ือพัฒนาตําบล 

นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 

: รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหน่ึงของสภาแห่งน้ีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือก
เป็นตัวแทนของประชาชน  การได้ทํางานร่วมกับทุกท่านและท่านนายก อบต.ที่ได้
อนุเคราะห์งบประมาณในการช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆ ในสมัยหน้าของให้ทุก
ท่านได้กลับมาทํางานร่วมกันอีก และขอฝากท่านนายกในเรื่องถนนเทวดาให้
ดําเนินการซ่อมแซม หากตนเองไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ ขอทุกท่านโชคดี 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
 

: ดีใจที่เข้ามาทํางานอีกหน่ึงสมัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ทุก
ท่านที่ได้จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ ๑๔ ซึ่งปัญหาที่มี
มานาน คือ ปัญหาในเร่ืองนํ้า ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และขอบคุณ
พนักงานทุกท่านที่ได้ประสานการทํางาน โดยเฉพาะหัวหน้าสํานักปลัดที่ได้ติดตาม
สอบถามและประสานงานมาโดยตลอด 

นายวิวัฒน์  บัลลังค ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 
 

: ดีใจที่ได้เข้ามาทํางานร่วมกันทุกท่าน ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี  ต้องขอขอบคุณท่าน
นายก ท่านประธานสภา ท่านปลัด อบต. ในการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ
ให้กับบ้านหนองซาด ในการก่อสร้างถนนและระบบประปา ทําให้ความเป็นอยู่ที่ดี 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
 

: ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทํางานร่วมกันมา ทําให้ทุกหมู่บ้านได้มีความพัฒนา  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
 

: ขอบคุณความรู้สึกดีๆ ที่มอบให้กันมาตลอด ที่ได้ร่วมคิด ร่วมทํา ในการพัฒนา
หมู่บ้านและตําบล ขอบคุณท่านผู้บริหารท่ีได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน และสําหรับการเลือกต้ังสมัยหน้าหากท่านได้รับการ
เลือกเข้ามาทําหน้าที่ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตําบลต่อไป 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
 

: รู้สึกดีใจที่ได้มาทํางานร่วมกับสภาแห่งน้ี และประทับใจที่สภาแห่งน้ีมีความสามัคคี
ให้ความร่วมมือในการทํางาน ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณใน
โครงการต่างๆ   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้าน   โดยเฉพาะปัญหา
ภัยแล้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเลือกเข้ามาทําหน้าที่ในสมัยหน้า 

นายปราโมทย์  มิดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้กับหมู่ ๑๗ 
บ้านโสกจานพัฒนา ประทับใจทุกท่านที่ได้ทํางานร่วมกันมา ขอให้ทุกท่านโชคดี 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน การให้ความเคารพซึ่ง
กันและกัน แม้บางคร้ังอาจจะมีการกระทบกระท่ังกันบ้าง ขอขอบคุณท่านนายกที่
ได้อนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้กับบ้านโสกจานฯ ทําให้หมู่บ้านได้มีการ
พัฒนามีถนน มีนํ้าประปา 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ด้วยความที่เป็นสมาชิกสภา อบต. สมัยแรกจะเป็นความคาดหวังของหมู่บ้านว่าจะ
สามารถทํางานพัฒนาหมู่บ้านได้หรือไม่ แต่ได้สภาแห่งน้ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา 
รวมถึงคณะผู้บริหารที่ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องและ
ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นอย่างดี หากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกิน ทั้งทาง
กาย วาจา ขออภัยยังทุกท่านมา ณ ที่น้ี   



 
 

๒๑ 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณ
ในโครงการต่างๆ ให้กับบ้านวังรางใหญ่พัฒนา 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: สําหรับทํางานในสภาแห่งน้ี ทําให้ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์มากมาย ที่ได้ทํางาน
ร่วมกับทุกท่าน และขอให้ทุกท่านโชคดีในการเลือกต้ังสมัยหน้า  สําหรับในสมัย
หน้าขอให้ อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้กล่าวความรู้สึก 
เลขานุการสภา อบต. : ขอบคุณทุกท่านได้ที่เลือกให้ทําหน้าที่เลขานุการสภา จากการที่ได้ทํางานร่วมกับทุก

ท่านซึ่งมีความต้ังใจในการงาน ต้ังใจพัฒนาตําบล  มีความสามัคคี  ความร่วมมือ 
รวมถึงการตรวจสอบการทํางานและงบประมาณที่ได้พิจารณาในท่ีประชุมใน
โครงการต่างๆ ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน  

รองประธานสภา อบต. : ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทําหน้าที่รองประธานสภา  ขอ
ช่ืนชมการทํางานของสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่มีความทุ่มเทในการทํางาน มีการ
ทํางานร่วมกันแบบพ่ีน้อง  และต้องขอโทษหากได้ใช้คําพูดที่ล่วงเกิน หรือไม่
เหมาะสมในระหว่างการทําหน้าที่ประชุม ขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้แทนในหมู่บ้าน ในการนําโครงการต่างๆ มาพัฒนาหมู่บ้านของตน ขอให้ทุก
ท่านโชคดี 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวความรู้สึก 
นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก  อบต. 

: จากการทํางานร่วมสภาและร่วมกับคณะผู้บริหาร ทําให้ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์มากมาย  ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน  ในสมัยหน้าขอฝากท่าน
นายกอีกหน่ึงสมัย ที่ท่านได้ทุ่มเทการทํางาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ 
รองนายก  อบต. 

: ขอบคุณท่านนายกที่ไว้วางใจให้มาช่วยงานในตําแหน่งรองนายก อบต. จากการ
ทํางานร่วมกับสภาแห่งน้ีพบว่าทุกท่านได้ทุ่มเทในการทํางาน การช่วยเหลือ
ประชาชน การแก้ไขปัญหา โดยส่วนตัวได้เรียนรู้หลายเรื่องจากสภาแห่งนี้  ดีใจที่ได้
ร่วมทํางานกับทุกท่าน หากมีสิ่งใดที่ให้ช่วยเหลือขอให้แจ้งได้ทันที และหากทําสิ่งใด
ที่ผิดพลาดหรือเป็นการล่วงเกินขออภัยไว้ ณ ที่น้ี  ขอให้ทุกท่านโชคดี 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวความรู้สึก 
นายก อบต. : จากท่ีทุกท่านได้กล่าวความรู้สึกมานั้น ดีใจที่ทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจในการ

ทํางาน ขอขอบคุณที่มอบความรู้สึกดีๆ  ส่วนในเรื่องการทํางานทุกท่านทํางานด้วย
ความทุ่มเท จริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวแทนของประชาชนในการเสนอเรื่อง
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  และ
ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้ประสานงานการทํางานตามนโยบาย
ที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดีและประสบความสําเร็จ  และท่านปลัดที่ได้เห็นชอบใน
การทํางานต่างๆ และการให้คําปรึกษาถึงระเบียบกฎหมายในการทํางานให้ราบรื่น 
และต้องขออภัยหากทําสิ่งใดที่เป็นการล่วงเกินทุกท่าน  ขอให้ทุกท่านโชคดีและเก็บ
รักษามิตรภาพที่ดีเหล่าน้ีไว้ 

ประธานสภา อบต. : ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมาทําหน้าที่ประธานสภาแห่งน้ี และรู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้ทํางานร่วมกับทุกท่าน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาหมู่บ้าน 
พัฒนาตําบล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งบางคร้ังที่ทําหน้าที่
ประธานสภาฯ อาจจะมีสิ่งที่ทําไม่ถูกใจหรือเป็นการล่วงเกินทุกท่าน เพราะต้องการ



 
 

๒๒ 

ให้การประชุมน้ันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ต้อง
ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี  ท้ายน้ีขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ผลักดันในการ
ทํางาน ให้โอกาสในการทํางาน ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสําเร็จ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.  เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้า

ประชุมสภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และ
อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องการหมดวาระของสภาน้ันยังไม่มีประกาศออกมา ขอให้
ท่านได้ทําหน้าที่จนกว่าจะมีประกาศฯ  การประชุมในคร้ังน้ีหากผมแสดงการ
กระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้อง
ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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