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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

สมัยสามัญท่ี  ๓  ประจําปี  ๒๕๖๔ 
วันอังคารท่ี  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสบิส่าง หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง   งามมะเริง 
๒ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๓ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๔ นางธัญสินี   อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๕ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๖ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๗ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๘ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๙ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๐ นายอมร   ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๑ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๒ นายบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๓ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ นายธนกร  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 ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๘ นางบุญยืน  วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๙ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๒๐ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๑ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๒๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๓ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๔ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๕ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๒๖ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ ประทินทิพย์  วิริยะปัญญาชัย 
๒๗ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 
๒๘ นายวัลลภ ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน 

 
 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. ลา 
๒ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม.๓ ขาด 
๓ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ขาด 
๔ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ ลา 
๕ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ ลา  

 
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 นายอดิศร   สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๖ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๘ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๙ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๑๐ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๑๑ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๑๒ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๓ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๔ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๖ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๗ นายนิราชันย์ คตสูงเนิน   พนักงานจ้างทั่วไป 

 
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 
สําหรับการประชุมในครั้ง น้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยสามัญที่ ๓  
ประจําปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีวาระที่ต้องพิจารณา คือ การโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ และการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ซึ่งในวันน้ีมีสมาชิกสภา อบต. แจ้งลาจํานวน ๓ ท่าน คือ  ๑) นายสุพนทร์  
แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  ๒)  นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา 
อบต.  ๓)  นายสมเกียรติ ชินนอก หมู่ ๑๐  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม  

   



 
 

๓ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภา อบต. 

 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID -๑๙)  
     ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
กระทรวงมหาดไทย  ได้มีขอสั่งการให้ทุกจังหวัดได้กํากับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
อย่างเข้มงวด เพ่ือมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มกัน  และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขอให้ดําเนินการดังน้ี 
     ๑) ขอให้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งให้กํานันผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชน ติดตาม กํากับ 
ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด   เพ่ือมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ 
ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน เช่น งานบุญ งานเลี้ยง งานสัมมนา  ในที่
ทํางาน  เป็นต้น  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-๑๙ 
    ๒) ขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 
          D-Distancing  =  อยู่ห่างกัน 
          M-Mask Wearing = ใส่หน้ากากอนามัย 
          H-Hand Washing = ล้างมือ 
          T-Take the temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ 
          T-Testing = ตรวจหาเช้ือ 
          A-Application = แอพพลิเคช่ัน ไทยชนะ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๒ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ 

บํารุงสุข สร้างรอยย้ิม ให้ประชาชน” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ตามท่ี จังหวัดนครราชสีมา กําหนดออกให้บริการตามโครงการ “สร้างเสริม
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิม ให้ประชาชน” 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคําไฮ หมู่ที่ ๑๕ 
ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากสถานท่ีการณ์ใน
ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงขอเลื่อนโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ออกไปก่อนหากจังหวัดกําหนดวันออกหน่วยบริการแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต.  ๑.๓ เรื่อง การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจําปี ๒๕๖๓ 

     การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจําปี ๒๕๖๓ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง ได้ขยายกําหนดเวลาย่ืน
รายงานและชําระภาษี ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  สําหรับเงินได้
พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไป เป็นภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เพ่ือมิให้มีค่าปรับขอให้ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด 



 
 

๔ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต.  ๑.๔ เรื่อง โครงการบริหารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ด้วยสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) แจ้งว่า ได้รับหนังสือ
กรมป่าไม้กําหนดให้ดําเนินโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กิจกรรมย่อย การจัดทําฝายต้นนํ้า (Check Dam) เพ่ือ
สร้างความชุ่มช้ืนแก่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสูงเนิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าปาก
ช่องและป่าหมูสี ท้องที่ตําบลมะเกลือเก่า ตําบลมะเกลือใหม่  อําเภอสูงเนิน ตําบล
มิตรภาพ และตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ ๑ ไร่ ๒ 
งาน ๗๕ ตารางวา จํานวน ๑๕๐ ฝาย โดยกําหนดให้นายทาร์ซาน ชาลีวงษ์ หัวหน้า
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน ดําเนินโครงการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๕ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๕ เรื่อง การดําเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ร่วมกับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง
อากาศ กองทัพบกที่ ๒ และสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา  ได้
กําหนดจัดโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชาลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดําเนินการสร้างเรือนเพาะชํา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ และกล้าไม้เข้ามาดูแล จํานวน ๘,๐๐๐ ต้น การจัด
กิจกรรมปลูกป่า จํานวน ๕๐ ไร่  ใช้กล้าไม้จํานวน ๕,๐๐๐ ต้น ทั้งน้ีได้มีการประชุม
เพ่ือเตรียมการจัดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้นําหมู่บ้าน 
บ้านคําไฮ หมู่  ๑๕  บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑ บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ และ บ้านห้วย
ไผ่ หมู่  ๑๐  ซึ่งได้มีมติร่วมกัน สําหรับไม้ที่ปลูกจะประกอบด้วยไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ 
การดําเนินการปลูกจะดําเนินการ ๕ ครั้ง  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ทําให้ต้องแบ่งระยะการดําเนินการปลูกเพ่ือให้มีการร่วมกลุ่มมวลชนที่จะ
เข้าร่วมโครงการและพ้ืนที่การปลูก ดังน้ี  
 

ครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  จํานวน  ๑๕ ไร่ 
ครั้งที่ ๒ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  จํานวน  ๑๐ ไร่  
ครั้งที่ ๓ วันที่  ๗    กรกฎาคม จํานวน  ๑๐ ไร่ 
ครั้งที่ ๔ วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  จํานวน  ๑๐ ไร่ 
ครั้งที่ ๕  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  จํานวน   ๕  ไร่ 

โดยในครั้งที่ ๕  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม จะจัดให้เป็นวันเปิดกิจกรรมโครงการ  
สําหรับกําหนดการปลูกในแต่ละคร้ังจะเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบ ผู้นํา กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  อสม สตรีแม่บ้าน เด็กนักเรียน สมาชิกสภา อบต. แบ่งกันร่วมกิจกรรม



 
 

๕ 

ในแต่วันครั้ง ซึ่งจะได้ทําหนังสือแจ้งให้ทราบอีกคร้ังว่าแต่ละกลุ่มจะได้มาร่วมงานใน
วันใดอีกครั้ง  ทั้งน้ี อบต. ได้ส่งกําหนดการเพ่ือเชิญ พลโท วิรัตน์ นาคจู ผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการปลูกป่า  ในระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งน้ีต้อง
ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙  เพ่ือที่จะกําหนดรูปแบบการ
จัดงาน  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
  ๑.๖ การให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัย  

     ตามที่แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุ
สาธารณภัยฝนตก น้ัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างกองช่างได้ทําการสํารวจและประมาณ
ราคา จากนั้นจะพิจารณาว่าโครงการใดที่เสียหายและมีความเดือดร้อนมากท่ีสุด 
จะดําเนินการก่อน หากโครงการท่ีเสียหายไม่มากจะใช้งบประมาณ ๒๕๖๕ มา
ดําเนินการ  หรือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  ๒๕๖๕  เพ่ือมีงบประมาณ
จากภายนอกจะสามารถดําเนินการได้ทันที  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๖๔  โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่   

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอแก้ไขในหน้า ๑๐ ข้อความ  จาก ขอติดตามความคืบหน้า  ๒) ซอ่มแซมท่อ
ระบายนํ้าช่วงหน้าร้านต๊ักเซอร์วิท เป็น การทําความสะอาดท่อนํ้า นําวัชพืชออก
เพ่ือให้นํ้าไหลได้สะดวกเริ่มต้ังแต่ ๒๔ มินิมาร์ทถึงแยกหนองตะโก 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผูใ้ดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่
ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที ่ ๑ ประจําปี  
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่  ๑  ประจําปี  
๒๕๖๔ เม่ือวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง 

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

๓.๑.๑ สํานักปลัด 
     สํานักงานปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด  ๒๔ ,๐๐๐  บีที ยู  จํ านวน  ๑  เครื่ อ ง  ๓๒ ,๔๐๐  บาท   เ พ่ือจั ดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ( ราคารวมค่าติดต้ัง)  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  



 
 

๖ 

ขนาด  ๒๔,๐๐๐  บีทียู   จํานวน  ๑  เครื่อง  ติดต้ัง  ณ ห้องประชุมกตัญญู 
เน่ืองจากเคร่ืองเดิมชํารุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักมาตรฐานงบประมาณ  กองมาตรฐานงบประมาณ  ๑  สํานักงบประมาณ  ลง
วันที่   ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๓  
     โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จํานวน ๓๒,๔๐๐ บาท  ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยได้รับแจ้งจากสํานักปลัดว่าปัจจุบันเครื่องปรับอากาศห้องประชุมกตัญญูได้
ชํารุดบ่อยครั้งและได้ทําการซ่อมแซมมาโดยตลอด  โดยปัจจุบันเคร่ืองได้ชํารุด
คอมเฟรสเซอรไม่ทํางาน  ซึ่งช่างที่ได้มาทําการได้แจ้งว่าหากจะทําการซ่อมแซมมี
ค่าใช้จ่ายสูงอาจจะไม่คุ้มค่า ประกอบกับเคร่ืองมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน
แล้ว  เห็นควรให้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่  ดังน้ันจึงเห็นว่าควรจะดําเนิน
จัดซื้อเครื่องใหม่เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมและมีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน  ทั้งน่ีห้องประชุมดังกล่าวได้ใช้ในการจัดประชุมงานบ่อยครั้ง ทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยใช้ขนาด  ๒๔,๐๐๐  บีทียู   จํานวน  ๑  เครื่อง ราคา 
๓๒,๔๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง โดยโอนลดจาก  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบดําเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน 
๓๒,๔๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑.๒  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

    ๑) กองการศึกษาฯ  มีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 
๑ เครื่อง ราคา ๙,๕๐๐ บาท  เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด โดย
จัดซื้อไว้ใช้ในภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงบประมาณ ลงวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
     โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา
บุคคลตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๙,๕๐๐บาท ขอเชิญนายก อบต.ได้ช้ีแจง 
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นายก อบต. : ขออนุญาตช้ีแจงใน ๒ รายการที่โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เน่ืองจาก
เป็นการโอนงบประมาณจากแผนงานเดียวกัน  

ประธานสภา อบต. :    ๒) กองการศึกษาฯ มีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน ๑ 
เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ ใช้
เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ น้ิว ใบมีด
สามารถใช้ได้ ๒ ด้าน เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   
    โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา
บุคคลตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๘,๐๐๐ บาท 

นายก อบต. : เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙  ได้มีมาตรการจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพ่ือป้องกันการระบาดและ
แพร่เช้ือของโรค เป็นระยะเวลาเดือนเศษ  ซึ่งขณะน้ีได้มีกําหนดเปิดเรียนวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔  โดยก่อนที่จะเปิดเรียนได้เดินทางตรวจสอบและเตรียมความ
พร้อมในการเปิดเรียน  พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพรก มีวัชพืช หญ้า และก่ิง
ไม้ขึ้นปกคลุมทําให้ดูไม่สะอาดตาและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ทําให้เกิด
อันตรายได้  จากการสอบถามกองศึกษาเก่ียวกับการความสะอาด ได้รับแจ้งว่าครู
แต่ละศูนย์ฯ จะเป็นผู้ทําความสะอาด ส่วนเรื่องการตัดหญ้าน้ันต้องยืมเครื่องตัด
หญ้าของวัดหรือโรงเรียนในพ้ืนที่ หรือบางคร้ังต้องว่าจ้างให้มาคนตัดหญ้า  รวมถึง
การตัดแต่งพุ่มไม้ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามดูสะอาด  ทั้งน้ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้มีการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไว้ในกองส่งเสริมการการเกษตร 
แต่ด้วยภารกิจของกองเกษตรก็จําเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าทําให้อาจจะไม่สะดวก
ในการที่จะนํามาตัดยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับเคร่ืองมีสภาพทรุดโทรม 
ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้กองการศึกษาได้จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน ๑ 
เคร่ือง และ  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ จํานวน  ๑ เครื่อง  
การใช้งานก็ให้หมุนเวียนไปตามศูนย์ที่ต้องการ ในส่วนเรื่องการจ้างบุคคลในการตัด
หญ้าน้ันขอให้แต่ละศูนย์ได้พิจารณางบประมาณของแต่ละศูนย์ฯ  ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาในการโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จํานวน ๑ เคร่ือง ราคา ๙,๕๐๐ บาท และ จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก  แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบุคคลตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

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

: สําหรับครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการน้ีเป็นของกองการศึกษาฯ เห็นด้วยอย่างย่ิงในการ
จัดซื้อเพ่ือใช้ในศูนย์เด็กฯ ของ อบต.มะเกลือเก่า  เพราะหากจะยืมบ่อยครั้งเกรงใจ
หน่วยงานท่ียืมและหากชํารุดก็ต้องซ่อมแซมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทั้งน้ีจากสภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งได้มีสภาพรกมาก จึงเห็นควรดําเนินการตัดหญ้าและตัด
แต่งก่ิงไม้  ทั้งน้ีในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ตัดเป็นผู้ใดบ้าง ต้องมีการว่าจ้างหรือไม่  
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นายก อบต. : สําหรับผู้ที่จะมาตัดหญ้าน้ัน เบ้ืองต้นต้องการให้มีการจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบตัด
หญ้าทําสวนให้กับทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้งานเคร่ืองหลายคน
อาจจะทําให้เครื่องเกิดความเสียหายเร็วกว่า  

ประธานสภา อบต. : เห็นด้วยตามท่ีท่านนายกได้เสนอมาน้ัน จากที่ได้ลงตรวจสอบสถานที่เพ่ือเตรียมเปิด
เรียนพอว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งมีสภาพรกและมีหญ้าขึ้นปกคลุม และแต่
ละศูนย์ฯ ก็จะมีครูประจําอยู่เพียง ๒ คน และเป็นผู้หญิง อาจจะดําเนินการเรื่องตัด
หญ้าได้ลําบาก  หากจ้างผู้มาทําหน้าที่ตัดหญ้าจะช่วยได้มาก   มีท่านใดต้องการจะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภา ขอมติที่ประชุมในการ

อนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จํานวน ๒ รายการ คือ   
๑) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   จํานวน  
๑ เครื่อง ราคา  ๙,๕๐๐  บาท   
๒) แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 
๑ เครื่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา
บุคคลตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖ เสียง 
นายก อบต.   ๓.๑.๓ กองช่าง  

     กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมนํ้าบาดาล (ซับเมิร์ส)  เพ่ือจัดซื้อเครื่องป๊ัมนํ้าบาดาล ๓ 
แรงม้า ๑ เฟส อัตราส่งสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๐,๐๐๐ 
บาท ไว้ใช้ในภารกิจของกองช่าง  เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
     โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชนนิติบุคคลภายนอกเมื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้าง
ควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ขอเชิญ
นายก อบต.ได้ช้ีแจง  

นายก อบต.  : ขอแก้ไขราคาเครื่อง จาก ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็น ๒๕,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเป็นเคร่ือง
ที่มีแรงดัน จํานวน ๓ แรง   สําหรับการจัดซื้อป๊ัมบาดาลหรือ (ซับเมิร์ส) เพ่ือใช้
สํารองหากมีเหตุจําเป็นที่ป๊ัมในระบบประปาแต่ละหมู่บ้านชํารุดจะได้มีเครื่อง
ทดแทนระหว่างที่ทําการซ่อม เพ่ือให้ระบบประปาสามารถผลิตนํ้าประปาจ่ายให้
ประชาชนได้ตามปกติ  ทั้งน้ีอัตราส่งนํ้าจะจัดซื้อให้อัตราส่งนํ้าสูงว่า ๘๐ เมตร 
อาจจะได้ถึง  ๑๐๐ เมตร  โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่า
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ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลภายนอกหรือบุคคลเมื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติ
บุคคล ซึ่งในส่วนน้ียังไม่ได้ใช้จึงโอนงบประมาณมาดําเนินการจัดซื้อ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทที่ไม่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนงบประมาณ

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมนํ้าบาดาล 
(ซับเมิร์ส)  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองป๊ัมนํ้าบาดาล  จํานวน ๑ เครื่อง  ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท 
โดยโอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเมื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ  
จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖  เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง พิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นําบรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  หมู่ที่ ๑ – หมู่ ๒๐  
  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : สําหรับการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ต้อง

มีการเตรียมโครงการท่ีบรรจุเข้าในข้อบัญญัติ ได้ทันตามกําหนดในห้วงเวลาตาม
ระเบียบกําหนด และพิจารณางบประมาณในส่วนต่างๆ ประกอบกับการระบาดของ
โรคโควิดทําให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการในส่วนน้ี ดังน้ันการต้ัง
งบประมาณจะต้องให้เพียงพอการบริหารงานและภารกิจต่างๆ  เบ้ืองต้นได้
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดเตรียมข้อมูลและประสานผู้นํา
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.  ให้ตรวจสอบโครงการท่ีได้เสนอไว้เดิมน้ันว่ายังต้องการ
ที่จะดําเนินการหรือไม่ ตามลําดับที่หมู่บ้านได้เสนอเข้าแผนพัฒนาฯ ไว้  หรือ
ต้องการจะเสนอโครงการเร่งด่วนที่ได้รับความเดือดร้อน  ให้ดําเนินการเป็นอันดับ
แรก ทั้งน้ีหมู่บ้านจะต้องมีการประชุมประชาคมเพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการที่ประชาชน
ในหมู่บ้านต้องการ  ซึ่งหมู่บ้านได้ประชุมและได้จัดส่งมายัง อบต. ตามเอกสารที่ได้
สรุปและมอบให้แก่ทุกท่านแล้ว ขอให้แต่ละหมู่บ้านพิจารณาและยืนยันโครงการ
ตามลําดับ เมื่อทุกท่านได้ยืนยันโครงการแล้ว สัปดาห์ถัดไปจะมอบหมายกองช่างทํา
การสํารวจและประมาณราคา 

ประธานสภา อบต. : ก่อนที่จะให้แต่ละหมู่บ้านได้ยืนยันโครงการ เน่ืองจากเลขานุการสภา ได้ขออนุญาต
ทําภารกิจโรงพยาบาลสูงเนิน  จึงมีความจําเป็นต้องเลือกผู้ที่มาทําหน้าที่เลขานุการ
ช่ัวคราว โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑  ข้อ ๑๙ 
วรรค ๒ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่
ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ันคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดย



 
 

๑๐ 

อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ   ขอให้ที่ประชุมได้
เสนอช่ือ  

นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: เสนอ  นางอาภรณ์  ศิริจําปา ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  

นางอาภรณ์  ศิริจําปา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

: ขออนุญาตเน่ืองจากโรงพยาบาลสูงเนินนัดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาได้  

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

: เสนอ  นางสาวอรนุช  เสือเงิน ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอรับรอง 

นายธัญสินี   อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม  ขอมติเห็นชอบ  ให้นางสาวอรนุช เสือเงิน 

ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ทําหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖  เสียง  
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอเชิญแต่ละหมู่ บ้านได้พิจารณาโครงการบรรจุเข้าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕  ตามเอกสารท่ีได้สรุปโครงการแต่ละหมู่บ้าน
ได้ส่งมา 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  บ้านนายวีระชัย – บ้านนางคําพอง-บ้านผู้ใหญ่
วิโรจน์ 
-โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าบ่อพัก บ้านนางศรีอุไร-ประปา 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดสว่างบูรพาราม-ถนนยุทธศาสตร์ 
กว้าง ๔ เมตร (จุดเริ่มต้นบ้านข้างวัด กว้าง ๕ เมตร) 

นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นเดินเท้าเขาหมู่บ้าน จํานวน ๒ ทาง 
-โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้าฟาร์มกํานันโสภณ 
-โครงการเทลานคอนกรีต ข้างบ้านนางซิว 
-โครงการจัดทําฝาปิดร่องระบายนํ้า รอบหมู่บ้าน 
-โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ทาสี ทําบันไดลงถังนํ้า ทําที่ก้ันบันไดขึ้น
ถังสูง 

นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร (ต่อจากเส้นเดิมที่ทําไว้ ข้างบ้านผู้ช่วยฯ สมสวย) 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร  



 
 

๑๑ 

นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอแจ้งโครงการฯ ที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มดงซาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร 
-โครงการวางท่อระบายนํ้าและซ่อมแซมถนน เส้นหลังวัด 
-โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด ธรรมวิชัย 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอแจ้งโครงการฯ ที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางวีรดา  กล่ําพิมาย  - บ้านนาย
สอ้ิง ร่มเริง  ระยะทาง ๑๕๐ เมตร   

นายอมร ศรีฐาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดเดิมซอยกลางบ้าน ความยาว ๑๕๐ 
เมตร) 
-โครงการยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมซอยขนมจีนไปโรงเรียน ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: เดิม โครงการที่ผ่านการประชาคม คือ 
-โครงการก่อสร้างประปาน้ําใสขนาดใหญ่ 
-โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเบน หมู่ ๘ -  บ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหน้า รพ.สต ปลายราง – บ้านนางเกตุ 

นายก อบต. : เน่ืองจากโครงการก่อสร้างประปาน้ําใส่ขนาดใหญ่น้ันต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
อาจจะต้องใช้งบประมาณจากภายนอก  ทั้งน้ีหากประปาดังกล่าวได้ต้ังอยู่ในวัดการ
ของบประมาณอาจต้องใช้เวลาในการดําเนินการ  และสําหรับประปาที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีระบบกรองน้ําหรือไม่ หากมีแล้วเห็นควรให้ก่อสร้างเป็นหอถังสูง ขอให้
หมู่บ้านได้พิจารณา 

นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ยืนยัน เป็นโครงการก่อสร้างหอถังสูง 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (สนามหน้าศาลาประชาคม หมู่ ๙) 

นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านลุงดอม และขอแก้ไขความ
กว้างจาก ๘ เมตร เป็น ๕ เมตร  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มหนองเลาน้อย 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเกิ้ง 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองแคน 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ยืนยันโครงการฯ ตามเอกสาร 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายสุวิทย์-บ้านนางทับทิม 
กว้าง ๖ เมตร  เป็นเส้นที่ต่อจากเส้นเดิมทางไปบ้านหัวเขา  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: แจ้งโครงการตามแผนเดิมและนําโครงการที่ ๖ และที่ ๗  เลื่อนขึ้นมาดําเนินการ
ก่อน   
-โครงการยกระดับหินคลุก ซอยตาผ่อง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมใส่ท่อ
ขนาด ๑ x ๑ เมตร จํานวน ๘ ท่อน 



 
 

๑๒ 

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
และขอเพ่ิมเติมโครงการตามมติที่ประชุมประชาคมบรรจุไว้ในแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่างจากทางแยกเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  จํานวน 
๙ จุด  
-โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นบ้านหัวเขา – บ้านวังรางใหญ่ จํานวน ๑ จุด พร้อม
สายดับ ๑๕๐ เมตร 
-โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ๑ จุด กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร  ถนนเทวดา 
-โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

นายวิวัฒน์  บัลลังค์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: -โครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม 
-โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: -โครงการวางท่อระบายนํ้าหน้าบ้านนางวันทอง  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลปู่ตา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโสกจานพัฒนา-บ้านหนองม่วง 
โครงการที่เหลือคงเดิมตามแผนฯ  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: -โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ต่อจากบ้านนายสุวรรณ  คล้อยเดช-ร้าน
ขายถังสุดเขต หมู่ ๑๘  และหากมีงบประมาณเหลือขอความอนุเคราะห์ทําท่อลอด
ไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งยังมีชาวบ้านทีได้รับความเดือดร้อน 

ประธานสภา อบต. : ขอเสนอโครงการฯ ของหมู่ ๑๙  จากประชาคมหมู่บ้าน  
โครงการ่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด ถนนโรงงานโมดูล่า 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงงานถึงคลองส่งนํ้า 

นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: -โครงการบ่อตกตะกอนประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๕ เมตร สูง ๒ 
เมตร 
-โครงการยกระดับคอนกรีต ช่วงศาลปู่ตา ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมทางลาดฝาย
นํ้าล้น 
-โครงการวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน ระยะทาง ๓.๕ เมตร 
ขอหารือหากจะนําโครงการที่ ๑ และ ที่ ๓ ร่วมเป็นโครงการได้หรือไม่ หรือจากเน้ือ
งานคล้ายกัน  

นายก อบต. : ให้กองช่างได้สํารวจพ้ืนที่ว่าสามารถดําเนินการเป็นโครงการเดียวกันได้หรือไม่  
ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายสนอง  ภู่จํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางข้ันเขามะกอก เป็น
โครงการที่ ๒  

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต 

: ขอหารือกับสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ตามที่ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นข้างวัดสว่างบูรพาราม-ถนนยุทธศาสตร์  ย้ายมาทางซ้ายเส้นมาบ้าน
นายจักรกฤต เน่ืองจากได้ร้องเรียนเข้ามาหลายคร้ัง ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอยึดตามมติของการประชุมประชาคม  ประกอบกับเจ้าของที่ดิน (บุตรนางคํา
ประสงค์) ได้มอบที่ดินบางส่วนเพ่ือขยายถนน 



 
 

๑๓ 

ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม : หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโครงการทั้ง ๒๐ หมู่บ้านที่ได้พิจารณา บรรจุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๖  เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : กระทู้ถาม  
  ด้วย นายสนอง  ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ได้ย่ืนกระทู้ถามเรื่อง ขอความ

ชัดเจนในการดําเนินการก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน 
นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๖ 

: สําหรับในเรื่องน้ีได้เสนอในที่ประชุมสภาและทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. หลายครั้ง 
แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  จึงขอสอบถามมายังคณะผู้บริหารว่าจะดําเนินการโครงการ
เมื่อใด หรือมีปัญหาติดขัดประการใด  เน่ืองจากประชาชนได้สอบถามหลายคร้ัง
เพราะถนนเส้นดังกล่าวได้ชํารุด การเดินทางลําบากเป็นอย่างมาก และหากฝนตก
การก่อสร้างจะมีความลําบาก 

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีได้ทําสัญญาแล้ว แต่เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมากได้เกิดฝนตกทําให้ไม่
สามารถจะเทยางได้  เบ้ืองต้นได้แจ้งกองช่างให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดําเนินการทันที
หากฝนหยุดตกแล้ว อย่างไรก็ดีการก่อสร้างดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา 
ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ยังประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ 

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

แก้ไขขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๖ 

: สอบถามการขยายไฟฟ้าคุ้มปากดง จะดําเนินการเมื่อใด 

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: เรื่องไฟฟ้าขยายเขตที่ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าสูงเนิน จํานวน ๔ หมู่บ้าน 
ได้รับประมาณการมีเพียง ๑ โครงการ คือ บ้านวังรางใหญ่ (ซอยบ้านผู้ใหญ่) เหลือ
คุ้มปากดงที่รอประมาณการราคา ซึ่งการไฟฟ้าสูงเนินแจ้งว่าจะได้ภายในสัปดาห์น้ี
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ  

นายก อบต. : เบ้ืองต้นให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน คือ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเน่ืองจากเดิมน้ันไมได้บรรจุในแผนพัฒนาฯ แต่เน่ืองจากเป็นความเดือดร้อน
ของประชาชนจึงได้นํามาบรรจุในแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ได้ดําเนินการ  และ อบต.ได้
โอนงบประมาณอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสูงเนินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้างอาจจะมีขั้นตอนหลายอย่าง   และอีกหน่ึงเรื่องปัจจุบันพบว่าหลายหมู่บ้าน
ได้เกิดไฟฟ้าตก ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชํารุด เสียหาย   หากหมู่บ้านใดต้องการท่ี
เปลี่ยนหมอแปลงขอให้ทําหนังสือพร้อมกับรายช่ือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
มายัง อบต. เพ่ือที่จะรวบรวมและส่งไปยังการไฟฟ้าพิจารณาเปล่ียนหม้อแปลง
ให้กับหมู่บ้านที่รับความเดือดร้อน  

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๑๗ 

: สอบถามเร่ืองบัตรผู้พิการหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้ เน่ืองจากมีผู้ไปสอบถาม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระเบียบใหม่ต้องให้มีความพิการ



 
 

๑๔ 

หากแขนขาดต้องขาดทั้ง ๒ ข้าง หากตาบอดต้องตาบอดทั้ง ๒ ข้างถึงจะต่อบัตรผู้
พิการผ่าน  

นายก อบต. : เดิมน้ันการออกบัตรผู้พิการ แพทย์จะเป็นคนพิจารณาความพิการในแต่ละราย 
เพราะบางรายเม่ือได้รับการรักษาอาจมีอาการดีขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็นผู้พิการ หรือ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์จึงพิจารณาให้ว่าไม่พิการ เมื่อสํานักงานพัฒนา
สังคมฯ ได้เห็นคําวินิจฉัยของแพทย์จึงไม่ต่อบัตรผู้พิการให้ ดังน้ันคําวินิจฉัยของ
แพทย์จึงหลักสําคัญในการต่อบัตรผู้การ  แต่ในรายที่แพทย์ได้วินิจฉัยว่ามีความ
พิการ  โดยบัตรผู้พิการจะมีอายุ ๖ ปี  ซึ่งการต่อบัตรผู้พิการหากไม่สะดวกที่จะ
เดินทางไป  อบต.จะช่วยอํานวยความสะดวกในการต่อบัตรผู้พิการให้ โดยให้เตรียม
เอกสารมาให้ครบถ้วน อบต.จะดําเนินการส่งไปยัง สํานักงานพัฒนาสังคมฯ  ใน
ส่วนของผู้ที่ดูแลผู้พิการควรจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรืออยู่บ้านเดียวกับผู้พิการ เพ่ือ
สะดวกในการประสานงาน   หากบัตรหมดอายุให้แจ้งก่อนวันที่ ๒๕  ของทุกเดือน
เน่ืองจากการระบบตัดยอด หากไม่แจ้งก่อนจะทําให้ถูกตัดออกจากระบบและไม่ได้
รับเงินเบ้ียยังชีพ  ดังน้ัน เมื่อได้บัตรรับรองจากแพทย์แล้วให้นํามาให้เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการเพ่ือที่จะลงระบบไว้และประสานการต่ออายุบัตรให้ 

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

: สําหรับในเรื่องน้ีได้พบหลายรายและมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องการรับรองผู้พิการท่ี
แพทย์ได้ลงความเห็นว่าไม่พิการ  แต่จากสภาพร่างกายน้ันเห็นได้ชัดว่ามีความ
พิการ เช่น อัมพาตคร่ึงซีก ซึ่งผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  หรือหูหนวก
ไม่ได้ยินทําให้การส่ือสารไม่เข้าใจ   กรณีเช่นน้ีแพทย์ควรวินิจฉัยว่ามีความพิการ 
เพราะไม่มีโอกาสท่ีอาการจะดีขึ้น และควรจะพิจารณาออกเป็นบัตรผู้พิการตลอด
ชีพเน่ืองจากผู้พิการไม่สะดวกที่จะเดินทางไปดําเนินการ  จึงขอฝากยังท่านผู้บริหาร
หากได้มีการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอให้ได้นําเสนอ
ปัญหาในส่วนน้ีและควรมีการแก้ไขระเบียบ 

นายก อบต. : ในประเด็นน้ีเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ได้เสนอมา โดยแพทย์ต้องวินิจฉัยเป็นความ
พิการทุพพลภาพถาวรที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ออกเป็นบัตรผู้พิการ
ตลอดชีพ แต่ในส่วนที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทําตามระเบียบ คือ ต่ออายุ
ทุก ๖ ปี  อย่างไรก็ดีหากได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ีจะนําเรื่อง
หารือเพ่ือเป็นแนวทางต่อไป   

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า  เน่ืองจากบ้านวังรางน้อยได้มีประชากร
เพ่ิมขึ้นทําให้การขยายตัวของหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นหลายหลังคาเรือน ทําให้มีปัญญา
ไฟฟ้าตกและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย  ขอให้แก้ไขปัญหาในส่วนน้ี 
๒) ขอความอนุเคราะห์ไฟสปอร์ตไลท์ จํานวน ๒ โคม   เพ่ือติดต้ังยังสนามกีฬา
ให้กับกลุ่มเยาวชนที่มาเล่นกีฬา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าจํานวน ๕ จุด 
โดยได้ทําหนังสอืแจ้งมายัง อบต. แล้ว 
๓) ด้วยฝายก้ันนํ้าคุณแม่สําริด สุขพิมาย ซึ่งเกษตรกรได้ใช้สันของฝายเป็นถนนเพ่ือ
เดินทางไปยังไร่ นา  แต่เน่ืองจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทําให้ฝายขาด ทําให้ไม่
สามารถใช้สัญจรไปมาได้  โดยมีระยะกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร  ซึ่งได้ทําหนังสือ
แจ้งมายัง อบต.แล้ว 



 
 

๑๕ 

นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: แจ้งไฟฟ้าดับจํานวน  ๓ จุด ๑) จุดหน้าวัด  ๒) จุดหน้าบ้านนางสนิท  โปร่งสูงเนิน 
๓) ซอยบ้านนางจวน  เปรื่องกระโทก 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ด้วยประชาชนได้สอบถามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงหอถังประปาและหลังคา
คลุมถัง มาจะดําเนินการเมื่อใด  และแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับหน้าบริเวณหน้าบ้าน 
จํานวน ๑ จุด  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑) สอบถามความคืบหน้าของโครงการขุดลอกเบ่ียงเบนเส้นทางนํ้าจากฟาร์มวัว
ไม่ให้ลงเข้าอ่างคําไฮ  และจากการตรวจสอบพบว่านํ้ามีความใสอยู่ที่ ๖๐-๗๐%  
๒) ขอไฟฟ้าขยายเขตบริเวณหน้าวัด และขอเสาไฟฟ้า ๑ ต้น  
๓) ขอให้ลงสํารวจและเจรจากับเจ้าของที่ที่ได้อุดทางนํ้าทําให้เส้นทางนํ้าเปลี่ยนไป 
ซึ่งเบ้ืองต้นหมู่บ้านได้ทําการเจรจาแล้วแต่ได้รับการตอบรับที่ไม่ดี จึงต้องการให้ 
อบต.ได้จราจรากับเจ้าของที่อีกคร้ัง   
๔) ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ 
เมตร บริเวณลานมัน และเส้นหลังเขื่อน   

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: แจ้งไฟฟ้าดับ จํานวน ๔ จุด ๑) บริเวณบ้านนางน้อม  ๒) บ้านนางหว่าง  สรรพสาร 
๓) บริเวณถนนใหญ่  จํานวน  ๒  จุด 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑) แจ้งไฟฟ้าดับจํานวน ๔ จุด และ ขอติดโคมไฟฟ้า จํานวน ๑ จุด  
๒) ด้วยบริเวณต้นไม้ที่ต้ังอยู่ในแหล่งท่องเท่ียววังเณรได้ถูกนํ้ากันเซาะ เกรงจะโค่น
ลงได้ และอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ ขอให้ อบต.ได้ดําเนินการตัด
ต้นไม้ดังกล่าว 

นายสมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ ๑) ซอยข้างโรงเรียน  ๒) ซอยกลางบ้านต้ังแต่สี่แยก  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ด้วยหมู่ ๑๒ ได้มีไฟฟ้าดับจํานวนหลายจุด แต่เน่ืองจากว่าขณะน้ีรถกระเช้าไฟฟ้ายัง
ซ่อมแซมไม่เสร็จหากดําเนินการเสร็จแล้วขอให้ทําการซ่อมแซมทุกหมู่บ้าน  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับบริเวณสระนํ้า และขอให้กองช่างได้ดําเนินการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าทั้งชุดโดยขอให้เปลี่ยนฟิวส์ เน่ืองจากมีไฟฟ้าดับบ่อยคร้ัง  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑) ขอติดตามความคืบหน้าการทําความสะอาดร่องระบายนํ้า บริเวณร้านต๊ัก
เซอร์วิส  เน่ืองจากจะเข้าฤดูฝน หากไม่เร่งดําเนินการอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมได้ 
๒) ซ่อมแซมไฟฟ้า ๑) ซอยสุขฤดีต้ังแต่ปากซอย  ๒) บ้านนายวีระยุทธ สุขสูงเนิน 
และ ๓) ซอยหน้าบ้านตนเอง  

  ๓) จากที่เคยแจ้งเร่ืองสายดับช่วงถนนกําลังเอก ของหมู่ ๑๙  ขอสอบถามหากจะ
ประสานขอให้การไฟฟ้าสูงเนินดําเนินการติดต้ังสายดับได้หรือไม่  และหากจะ
ติดต้ังเป็นโซล่าเซลล์เป็นจุดๆ จะได้หรือไม่ และอย่างใดจะดําเนินการได้เร็วกว่ากัน 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายวิวัฒน์  บัลลังค ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: แจ้งไฟฟ้าดับ จํานวน ๒ หลอด  ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว ทั้งน้ีหากรถ
กระเช้าได้ซ่อมแซมเสร็จแล้วขอให้ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าโดยเรียงตามลําดับทุก
หมู่บ้าน  

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ด้วยได้มีรถบรรทุกไม้ยูคาได้ว่ิงผ่านหน้าเป็นประจํา ทําให้ทําถนนแตกและมีฝุ่นเป็น
จํานวนมาก ขอให้ อบต.หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

   



 
 

๑๖ 

นายสุขสนาน รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอหารือเรื่องไฟฟ้า ด้วยการขยายเขตไฟฟ้าจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงน้ัน ปัญหาที่
ดําเนินการล่าช้า เป็นที่ อบต.ไม่มีงบประมาณสนับสนุนหรือการไฟฟ้าไม่มีนโยบาย
ในการขยายเขตไฟฟ้า เช่น ในหมู่ ๑๘ ที่ขอให้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง แต่ อบต. แจ้ง
ว่าต้องมีสายดับจึงจะดําเนินการติดต้ังได้  แต่ด้วยเพ่ือเป็นความปลอดภัยของ
ประชาชน เห็นควรให้ผู้บริหารได้พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือ 

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ให้เป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการในเรื่อง
เก่ียวกับไฟฟ้าขยายเขตแสงสว่าง และการขยายเขตไฟฟ้าเข้าบ้านเรือน ในส่วนการ
ต่อสายดับน้ัน ไฟฟ้าไม่มีนโยบายในการที่จะขยายเขตสายดับออกไป เป็นนโยบาย
ของ อบต. และ อบต. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ซึ่งตอนน้ี
งบประมาณที่จะมาดําเนินการไม่เพียงพอท่ีจะขยายเขต  ส่วนการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าบ้านเรือนน้ัน การไฟฟ้ามีนโยบายที่จะขยายเขตไฟฟ้าสําหรับบ้านเลขที่และ
ต้ังแต่ ๒ หลังขึ้นไป โดยการไฟฟ้าจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระยะ 
๑๔๐ เมตร ต่อจาก  ๑๔๐ เมตร  ผู้ขอจะต้องสบทมเงินอีกคร่ึงหน่ึง  ส่วนในกรณีที่
มีระยะทาง ๕๐๐ เมตร  และมีบ้านเรือนประชาชนจํานวน ๓ หลังขึ้นไป การไฟฟ้า
จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  เจ้าบ้านและที่ดินต้องเป็นช่ือเดียวกัน  ในกรณีที่เปลี่ยน
หม้อแปลงจะต้องสมทบคนละครึ่ง ทั้ง น้ีในปีงบประมาณน้ี อบต .ได้สมทบ
งบประมาณการขยายเขตไฟฟ้ากับหมู่บ้านแล้วประมาณสี่แสนบาท และสําหรับ
หมู่บ้านใดต้องการจะขยายเขตไฟฟ้า ขณะนี้การไฟฟ้าได้มีนโยบายช่วยเหลือในการ
ขยายเขตไฟฟ้า ขอให้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต . หรือ สมาชิกสภา อบต . 
ดําเนินการได้  

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

: ขอเพ่ิมเติมสําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะต้ังงบประมาณไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้
ไม่สอบถามในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

นายก อบต. : ท่านได้เสนอโครงการเข้าแผนฯ ไว้หรือไม่  
นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ได้เสนอเข้าแผนฯ ปี ๖๕ แล้ว  แต่ไม่ได้อยู่ในโครงการในอันดับแรก  

นายก อบต. : หากไม่ได้อยู่ในอันดับต้นน้ันต้องรอให้ดําเนินการในอันดับแรกๆ ก่อน และต้อง
พิจารณางบประมาณอีกคร้ังเน่ืองจากในระยะ ๒ ปีน้ีได้เกิดการระบาดของโรคโควิด
ทําให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าทุกปี ประกอบกับการลดอัตราภาษี
ของรัฐบาลทําให้มีรายได้น้อย การใช้งบประมาณต้องมีความระมัดระวัง รวมถึง
ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทําให้ต้องจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ ดังน้ัน ต่อไปน้ีจะ
ดําเนินการตามแผนฯ โครงการอุดหนุนการประปา และการไฟฟ้าจะไม่รับ
นอกเหนือจากที่อยู่นอกข้อบัญญัติ  แต่ทั้งน้ีก่อนที่จะทําแผนฯ ปี ๒๕๖๕ หาก
หมู่บ้านใดต้องการที่จะเสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้า หรือ นํ้าประปา ให้แจ้งได้ที่
รองวินัย ในส่วนงบประมาณจะพิจารณาอีกคร้ัง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต. : ขอสอบถาม 

๑) เจ้าหน้าที่จะออกจัดเก็บภาษีจะมาครบทุกหมู่บ้านหรือไม่  
๒) รถกระเช้าซ่อมแซมเสร็จเมื่อใด 



 
 

๑๗ 

นายก อบต. : ๑) เจ้าหน้าที่ได้ออกจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะเหลือประมาณ ๕ หมู่บ้าน  
๒) รถกระเช้าจะซ่อมแซมเสร็จภายในสัปดาห์น้ี จะเร่ิมดําเนินการเข้าซ่อมแซม
ไฟฟ้าสัปดาห์หน้า เบ้ืองต้นก็ได้สํารวจอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมไว้แล้ว  

ประธานสภา อบต. : สําหรับท่านที่ได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ ขอให้ทําหนังสือแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ามายัง อบต. 
มะเกลือเก่า เพ่ือเป็นข้อมูลและจัดตารางการซ่อมแซม  

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

: เน่ืองด้วยได้มีประชาชนได้เปิดรับซื้อไม้ ในส่วนน้ีไม่ทราบว่าได้มีการขออนุญาตจาก 
อบต.หรือไม่  ซึ่งทางผู้ใหญ่ยังไม่ทราบเรื่อง  โดยจากการประกอบกิจการดังกล่าว มี
รถว่ิงเข้า-ออก บ่อยคร้ัง ทําให้เกิดฝุ่นละอองจํานวนมาก และมีการทํางานจนถึงช่วง
ค่ํามีเสียงรบกวนประชาชนที่อยู่ข้างเคียง  เบ้ืองต้นต้องการให้ อบต.ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ    

นายก อบต. : ในเรื่องน้ีควรจะเป็นฝ่ายปกครองที่ต้องดําเนินการตรวจสอบ ซึ่งการขนย้ายไม้
ดังกล่าวน้ีอาจจะเก่ียวข้องกับ พรบ.ป่าไม้  ขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องว่าการประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ อบต. จะ
ดําเนินการหรือไม่  ทั้งน้ีขอให้ผู้นําหมู่บ้านได้แจ้งไปยังอําเภอสูงเนิน ด้วยที่การ
ประกอบกิจการดังกล่าวมีเลื่อยเป็นอุปกรณ์หลัก และมีการขนย้ายไม้ 

นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ 
รองนายก อบต. 

: ในส่วนน้ีหากมีเหตุที่ก่อความรําคาญ ขอให้แจ้งมายัง อบต.  

นายก อบต. : เบ้ืองต้นจะประสานกับท่านปลัด อําเภอ ช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดขั้น ขอให้ทางอําเภอได้
ตรวจสอบร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ขอเพ่ิมเติมไฟฟ้าแสงสว่างชํารุด จํานวน ๔ จุด ได้ส่งหนังสือแจ้งมาที่ อบต.แล้ว   
  มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายก อบต. : ด้วยเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงการฯ ตลอดสัปดาห์น้ีและสัปดาห์หน้า

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือร่วมสํารวจโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส่วน
กําหนดการลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอให้ท่านประธานสภาได้ขอขยายเวลา
การประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาการการจัดทํางบประมาณในการจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕ ก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุมสภาได้พิจารณา 
เพ่ือให้เสร็จตามห้วงระยะเวลา  

ประธานสภา อบต. : เน่ืองจากวันน้ีเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาสมัยที่ ๓  ทําให้ไม่สามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้ทัน จึงต้องขอเปิดประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญ   

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  สําหรับวันน้ีขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาใน

ครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และอํานวยความ
สะดวกในการจัดสถานท่ีและเรื่องอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และการประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้ง
กาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอ
ปิดประชุมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๑๘ 

ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
  
 
 

                                                                                          อรนุช  เสอืเงิน 
            (นางสาวอรนุช  เสือเงิน)        ผู้บันทกึรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า (ช่ัวคราว) 

    (ลงนาม)      สวง   งามมะเริง                                       
            ( นายสวง    งามมะเริง  )  ผู้ตรวจรายงานประชุม 

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


