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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ประจาํปี  ๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๑  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบส่าง  

บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 
 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง  งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม  
๖ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
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 นางบํารุง   จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
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 นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๘ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์   บัลลังค์ 
๑๙ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
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 นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๕ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 

     
     

 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นางภัทรพร เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๒ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
๓ นางบุปผา  กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
๔ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๕ นายบํารุง  จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  
๖ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐  
๗ นายสายัณ   ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐  
๘ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗  
๙ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  
๑๐ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 
 
 
 

 
                                              
 
 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการ 
๕ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๖ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๗ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกอง 
๘ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๙ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๐ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๑ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๒ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๑๓ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

    
    
    
    
    
    



 
 

๓ 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต. 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
สวดมนต์พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. : ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่าทุกท่าน และผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน 
สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๑  
ประจําปี ๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญที่ต้องพิจารณา คือ การ
พิจารณาการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ การพิจารณาการโอน
งบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่  ในการประชุมสภาครั้งน้ี   มีสมาชิกสภา  อบต. 
แจ้งลาจํานวน  ๔ ท่าน  คือ  นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
นายอมร  ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  , นายสุขสนาน  รอบคอบ สมาชิกสภา 
อบต. หมู่  ๔ ,  นายปราโมทย์  มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  ลําดับต่อไปขอ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดําเนินการในวาระที่ ๑ 

ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภา อบต. 

: เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑. เรื่อง การอนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สมัย
วิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ 
     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุญาตต่อนายอําเภอสูง
เนินขอเปิดการประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓  ต้ังแต่วันที่ ๓ -  
๑๗  กันยายน ๒๕๖๓  เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 
และการพิจารณาข้อราชการอ่ืน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓)  น้ัน  
ซึ่งนายอําเภอสูงเนินได้อนุญาตให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ตามที่ได้เสนอ 
ตามประกาศอําเภอสูงเนิน ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๒. เรื่อง การปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติ

ไทย 
     ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติ สําหรับเดือนกันยายน ศูนย์
อํานวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอสูงเนิน ขอแจ้งแผนจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย ประจําเดือนกันยายน ในวันที่  ๒๔  
กันยายน  ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบต อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กําหนดจัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมะเกลือเก่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิต
อาสาโทนสีเหลือง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๓. เรื่อง ขยายเวลาชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบ้ียปรับ/เงินเพิ่ม

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้แจ้งกําหนดการชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ชําระได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ น้ัน แต่เน่ืองมาจากเป็นการเก็บภาษีรูปแบบใหม่ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง



 
 

๔ 

ปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
ทําให้มีประชาชนหลายรายไม่สามารถชําระภาษีได้ทันตามกําหนด  เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้ชําระภาษี จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๔, 
๔๖, ๖๐,  ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  ขยาย
เวลาชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปต้ังแต่บัดน้ีจนถึง
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ ขอนําเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  ๑ มกราคม 
๒๕๖๒  โดยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  ซึ่งพรบ.
ฉบับใหม่น้ี มีฐานภาษีเพ่ือการคํานวณภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง  ดังน้ี   

- ที่ดิน ให้ใช้ราคาระเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
- สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณ 
- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์

ในการคํานวณ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังน้ี 

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มี
อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี 

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๓๐ ของฐานภาษี 

- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษี 

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่
สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ  ๑.๒ ของฐานภาษี  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๔ เรื่อง  กฎกระทรวง กําหนดค่าตอบแทนรายปีสําหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้าง

อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     กฎกระทรวงฉบับน้ี ได้กําหนดให้ผู้รับอนุญาตยื่นคําขอเสียค่าตอบแทนเป็นราย
ปีต่อกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
แล้วแต่กรณี  ที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นอยู่ในเขต  ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทน
เป็นรายปี ตามสภาพและประโยชน์ที่ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดล่วงล้ําลําแม่นํ้าพึงได้รับตามอัตรา ดังต่อไปน้ี  

๑ ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ  ๒๕๐ บาท 
๒ สถานที่จอดและเทียบเรือสําราญและกีฬา ตารางเมตรละ  ๑๐๐ บาท 
๓ อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนอกจาก (๑) และ (๒)  ตารางเมตรละ    ๕๐ บาท  

ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหน่ึงมีลักษณ์หรือวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของอัตราตามวรรคหน่ึง 
ดังน้ัน  ตามกฎกระทรวงน้ีหากมีผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างหรือครอบครองในลํา
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ตะคองวังเณร  จะต้องเสียค่าตอบแทนตามที่กําหนดให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

: 
: 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๔ ครั้งที่ ๒   ประจําปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๖  
สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไป
แล้ว เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
รับรองรายงานการประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่านใดจะแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่  

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอแก้ไขรายงานประชุมในหน้าที่ ๑๓ ที่ได้สอบถามถึงงบประมาณและการดําเนิน
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ของหมู่ ๑๔ ทีล่่าช้าเกิดจากเหตุใด ซึ่งในรายงาน
การประชุมได้ช้ีแจงว่าเกิดจากความขัดแย้งของผู้นําชุมชนในหมู่บ้านน้ัน ขอให้แก้ไข
เน่ืองจากไม่ได้เกิดจากความขัดแย้ง ขอให้พิจารณาแก้ไข เพราะทําให้เสียหายใน
การปฏิบัติงานของผู้นําชุมชน 

นายก อบต. : สําหรับทําการงานก็อาจจะเกิดขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างภายในหมู่บ้าน ทํา
ให้เกิดข้อสรุปที่ทุกคนพอใจ ในปัญหาของหมู่ ๑๔ น้ันได้รับแจ้งจากกองช่างหลาย
ครั้งในการทํางาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากความไม่สนใจหรือไม่ได้ให้ความสําคัญของ อบต. 
ซึ่ง อบต. ได้ให้ความสําคัญในทุกปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งในเรื่อง นํ้า ไฟฟ้า
แสงสว่าง ถนน ที่ได้ดําเนินการให้ตลอดที่รับแจ้งเข้ามา แต่เหตุที่ล่าช้าเกิดจากความ
ภารกิจของกองช่างมีปริมาณมากเพราะตําบลมะเกลือเก่ามีหลายหมู่บ้าน  ปัญหา
ความเดือดร้อนแจ้งเข้ามาจํานวนมาก  รวมถึงงบประมาณที่คงเหลือขณะน้ี ที่
รัฐบาลได้จัดสรรมาให้ยังไม่ครบ ซึ่งขาดอยู่ประมาณ ๑๑ ล้านบาท  ทําให้ได้รับผล
การกระทบมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาดําเนินการในโครงการท่ี
จําเป็น เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  การซ่อมแซมถนน  ทั้งโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และ โครงการฉุกเฉิน  อย่างไรขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ท่าน
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ให้ความสําคัญ  ติดตามทวงถามและการอํานวยความสะดวกต่างๆ  
ซึ่งโครงการต่อเติมศาลาประชาคมน้ันตอนแรกให้ทําย่ืนออกมาข้างหน้า แต่ภายให้
ให้ทําย่ืนออกไปข้างหลัง ทําให้ต้องเขียนแบบใหม่ คาดว่าภายในอาทิตย์หน้าจะ
เสนอให้พิจารณาซึ่งแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แน่นอน   ในส่วนของ
รายงานการประชุมให้แก้ไขตามท่ีสมาชิกสภา อบต. ได้ช้ีแจง  

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไข ขอมติให้ตัดข้อความความขัดแย้งออกและใช้
ข้อความท่ีสุภาพแทน  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔  ครั้งที่ 

๒  ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 

ประจําปี ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ด้วยคะแนน  ๒๑  เสียง ไม่
ออกเสียง  ๒  เสียง  
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ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระที่ ๓  ขออนุญาตให้ รองประธานสภาได้ดําเนินการประชุม 
   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
รองประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตเขา้ทําประโยชนใ์นพืน้ที่ปา่ไม้ ตามมติ

คณะรัฐมนตรไีด้ประชุมเม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖ ลง
วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ได้แจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เสนอเร่ืองการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ ป่าไม้และขอผ่อนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการจัดทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ  ให้หน่วยงานราชการที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับป่า
ไม้สามารถย่ืนคําขออนุญาต ทั้งน้ีในส่วนของการย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าไม้ ได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมติ และให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมคําขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัด
ครบถ้วนเพ่ือส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) 
ต่อไป   
     จากมติคณะรัฐมนตรีน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เป็นหน่วยงาน
ราชการ ที่มีความต้องการขอเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน 
(ป่าชุมชน เขาสามสิบส่าง – เขาเขียว) ซึ่งเดิมได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาป่าไม้ในพ้ืนที่”ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว เน้ือพ้ืนที่ป่า ประมาณ 
๗,๑๘๖  ไร่ เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  ใช้
ในการดําเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และ
ประชาชนในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ การสร้างฝายชะลอนํ้า และการดําเนินการ
ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร แบบมีส่วนร่วม  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่า จะขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ใช้พ้ืนที่จํานวน ๑๑๕ ไร่  จึงขอมติเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าเพ่ือเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป ขอเชิญท่านนายกได้
ช้ีแจง 

นายก อบต. : เดิมน้ันพ้ืนที่แห่งน้ีเป็นป่าชุมชน ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว เมื่อปี ๒๕๕๗  
กรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้คณะกรรมการป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียวให้ใช้
สถานที่ในการพัฒนาป่าไม้ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๐๗  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจึงได้เข้ามาดําเนินการตามท่ี
คณะกรรมการป่าชุมชนฯ ได้ร้องขอให้เข้ามาดําเนินการการพัฒนาพื้นป่าไม้ ซึ่งใน
การอนุญาตการให้พ้ืนที่ของกรมป่าไม้ที่กับคณะกรรมการป่าชุมชนจะต่อสัญญาครั้ง
ละ ๑๐ ปี  ซึ่งการอนุญาตก็จะหมดลงในปี ๒๕๖๗  ซึ่งการขอต่อการอนุญาตใช้
พ้ืนที่ น้ัน สามารถทําได้เพราะองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าและ
คณะกรรมการป่าชุมชน   ได้ร่วมบูรณาการการทํางานการอนุรักษ์พ้ืนป่าร่วมกับ
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กรมป่าไม้โดยผ่านมายังสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา สวนป่า
สูงเนิน ป่าภูหลวง ซึ่งได้มีการจัดโครงการบ่อยครั้ง ในส่วนของพ้ืนที่แห่งน้ีเป็นที่ 
คาบเก่ียวระหว่างพ้ืนที่สาธารณะทําเลเลี้ยงสัตว์ ประมาณ ๘๐๐ ไร่ และ ป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งตามมติครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  ให้หน่วยงานราชการท่ีใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับป่าไม้สามารถย่ืนคําขออนุญาต ภายใน ๑๘๐ 
วัน จึงได้มอบหมายให้ท่านปลัดและผอ.กองส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบพ้ืนที่ป่า
ป่าชุมชนแห่งน้ีซึ่งมีเนื้อพ้ืนที่ป่า ประมาณ ๗,๑๘๖  ไร่  โดยใช้พ้ืนที่ในการต้ังศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งน้ีได้มีหน่วยงาน 
นักเรียน นักศึกษา ได้มาศึกษาความรู้ จัดกิจกรรม  ฟ้ืนฟูพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนป่า
บ่อยคร้ัง  ซึ่งได้รับความช่ืนชมจากกรมป่าไม้บ่อยคร้ัง ทําให้ได้รับรางวัลสนับสนุน
การทํางานของกรมป่าไม้  และรับมอบใบประกาศส่งมอบพ้ืนที่ให้กับคณะกรรมการ
ป่าชุมชน ซึ่งมีเง่ือนไขในการอนุญาตครั้งละ ๑๐ ปี ครอบคลุมพ้ืนที่  ๗,๑๘๖  ไร่  
แต่จากการที่ได้หารือ  ปรึกษา กับท่านผู้นําหลายๆ ท่าน ต่างเห็นว่าต้องการพัฒนา
พ้ืนที่แห่งน้ีทําได้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การจัดให้เป็นสวนสาธารณะ 
สนามกีฬา การสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ โดยป่าแห่งน้ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ การรักษาดูแลพ้ืนป่า รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าจากลุ่ม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตําบลมะเกลือเก่า  ดังน้ัน จึงถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เสนอเรื่องการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 
แต่ต้องผ่านการพิจารณาและมีมติจากที่ประชุมสภา สําหรับมติที่ประชุมน้ันขอให้มี
มติเห็นชอบและอนุมัติ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจะรวบรวมเอกสารเพ่ือจัดส่ง
ยังสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตาม
เอกสารที่แนบมา  พ้ืนที่ที่จะดําเนินการขออนุญาตตามแนวที่แสดงในแผนที่ 
จํานวน ๑๑๕ ไร่  ขอเชิญผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตรได้ช้ีแจ้ง 

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร : สําหรับพ้ืนที่ ๑๑๕ ไร่  จะเริ่มต้ังแต่ บริเวณอ่างหนองแกไปถึงวัดป่า  ซึ่งจํานวน
พ้ืนที่ขอจะดําเนินการขออนุญาตน้ัน เพียงพอสําหรับการทํากิจกรรม  การขยาย
ของศูนย์เรียนรู้ฯ  หรือการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านอ่ืนๆ สําหรับพ้ืนที่ในการปลูกป่าน้ัน
สามารถปลูกในพ้ืนที่ป่าที่อยู่นอกเขตอนุญาตได้ 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: เห็นด้วยสําหรับการขออนุญาตให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาและทําประโยชน์
พ้ืนที่แห่งน้ี  หากเป็นไปได้ขอเพ่ิมขยายในพ้ืนที่ป่าชุมชน(หน้าวัด) ประมาณ ๕๐ ไร่  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับในเรื่องน้ี หากในอนาคตจะมีการก่อสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) พ้ืนที่
จะขอน้ีอาจจะไม่เพียงพอ  ตามที่ท่านบรรจบได้เสนอให้มีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
เพ่ิมอีก ๕๐ ไร่ หรือ ๑๐๐ ไร่ และทําแนวเขตให้ชัดเจน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: เห็นด้วยสําหรับการขออนุญาตให้ถูกต้อง แต่เห็นว่าจํานวนพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตนั้น 
มากเกินไป  ซึ่งอาจจะมีการตัดต้นไม้หากจะเข้าทําประโยชน์ต่างๆ  และในส่วนของ
ที่ทําการ อบต. จะดําเนินการก่อสร้างที่ใด 

นายก อบต. 
 

: สําหรับการใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนน้ันไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้ และการเข้าดําเนินการ
ของ อบต.  ไม่ได้มีการตัดต้นไม้แต่อย่างใดและได้มีการปลูกต้นไม้เพ่ิม ซึ่งในการ
พิจารณาในคร้ังน้ีเพ่ือที่จะใช้พ้ืนที่พัฒนาเป็นสนามกีฬา การสร้างอาคารสําหรับใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนสํานักงานน้ันยังไม่ได้กําหนดว่าเป็นที่ใด    



 
 

๘ 

ประธานสภา อบต. : การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าน้ัน ไม่สามารถที่จะขอได้หลายคร้ัง จึง
เห็นว่าควรจะขออนุญาตใช้พ้ืนที่ให้เพียงพอสําหรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เสนอให้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่  ๒๐๐ ไร่   

รองประธานสภา อบต. 
 

: หากมีการเพ่ิมพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ น้ัน จะต้องมีการปรับแบบ 
หรือรังวัด กําหนดแนวเขตพ้ืนที่ใหม่หรือไม่  

ปลัด อบต. : สําหรับการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์น้ัน จะมีใน ๒ กรณี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจะอยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเป็น นสล. ประมาณ 
๘๘๐ไร่ ซึ่งขออนุญาตตามข้ันตอนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทย
และในส่วนของพ้ืนที่ที่เป็นเขตป่าสงวน ต้องดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมายป่า
สงวน  ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ มีความคล้ายคลึงกันมาก ระเบียบของกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน 
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวดที่ ๑ การขอใช้พ้ืนที่ ข้อ ๕ ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยืนคําขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าน้ัน
ต้ังอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้กําหนด ตามแบบ ป.ส. ๑๗ โดยมีเง่ือนไข คือ  
     ๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ซึ่งใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้   
     ๒) ไม่อยู่ในพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นนํ้าลําธารช้ันที่ ๑ เอ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าตามมติคณะรัฐมนตรี   
    ๓) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลท้องที่ที่ป่าน้ันต้ังอยู่    
เอกสารประกอบคําขออนุญาต ดังน้ี 

๑) คําขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมคําขออนุญาต (๑ บาท) 
๒) รายละเอียดโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ 
๓) แผนที่สังเขปหรือแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐ แสดงบริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่  
๔) หนังสือมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
๕) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ของผู้ขอ/ผู้มอบ

อํานาจ) 
๖) หนังสือแสดงการได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
๘) เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

ยกตัวอย่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะสร้างที่ทําการ อบต.กระชอน ซึ่งได้ขอ
ใช้พ้ืนประมาณ  ๑๐๐ ไร่  โดยดําเนินการตามระเบียบส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย 
แ ต่ แบบอาคา ร ต่ า งๆ  อ ยู่ ใ น พ้ื นที่ ไ ม่ ถึ ง  ๑๐๐  ไ ร่  ตามที่ ไ ด้ ย่ื น ขอ  ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพียง ๔๖ ไร่ เน่ืองจาก แบบ
ของอาคารไม่ได้ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๐ไร่  ดังน้ัน หากที่ประชุมจะพิจารณาให้
ขอใช้พ้ืนที่  ๒๐๐ ไร่ แต่หากแบบอาคาร สนามกีฬา หรือการก่อสร้างประโยชน์
อ่ืนๆ ไม่ถึง ๒๐๐ ไร่  อาจจะได้รับการพิจารณาคล้ายแบบเดียวกันน้ี โดยยึดตาม
การเข้าทําประโยชน์จริง  



 
 

๙ 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: หากเป็นตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ช้ีแจ้ง ควรจะพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที่
จํานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม  

ปลัด อบต. : การจัดทํา รายละเอียดโครงการ และแผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ ต้องแสดงให้
ทราบว่า พ้ืนของตัวอาคารมีขนาดเท่าใด สนามกีฬามีขนาดเท่าใด  สําหรับพ้ืนที่ที่
ต้องการจะขอใช้ประโยชน์จํานวนเท่าใดนั้น ก็ควรจะระบุขนาดพ้ืนที่ เช่น  ตัว
อาคาร สระน้ํา 

รองประธานสภา อบต. : สอบถาม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่จะขออนุญาตใช้ประโยชน์ครอบคลุม
พ้ืนที่สนามกีฬาหรือไม่ หากจะเพ่ิมพ้ืนที่ที่ขออนุญาตจะดําเนินการนานหรือไม่  จะ
เลยห้วงระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่  

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร : พ้ืนที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประมาณ ๘๖ ไร่ จะครอบคลุมสนามกีฬา ในส่วนขยาย
ออกไปให้เป็น  ๑๑๕ ไร่ น้ัน ขยายออกไปด้านข้าง และตามที่ท่านปลัดได้นําช้ีแจง
การที่เราจะขอพื้นที่เพ่ิมเติมน้ัน ต้องแสดงขนาดเนื้อที่ พ้ืนที่ ให้ครอบคลุม แต่
เบ้ืองต้นพ้ืนที่ ๑๑๕ ไร่ที่จะดําเนินการน้ัน เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรม การต้ัง
อาคาร และสนามกีฬา อีกทั้งได้มีการดึงรูปที่ดินตามแปลงเรียบร้อยแล้ว 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกสภา อบต. น้ัน เห็นว่าหากจะขออนุญาต
แล้วก็ควรให้เพียงพอต่อการดําเนินการต่างๆ ในอนาคต จะได้ไม่ต้องทําเรื่องเสนอ
หลายคร้ัง ส่วนเร่ืองการแสดงเน้ือที่ที่ต้องขออนุญาต น้ัน ในพ้ืนที่เป็นสนามกีฬาให้
จัดสร้างขนาดใหญ่ การใช้พ้ืนที่ในการทําสวนหย่อม พ้ืนที่สําหรับปลูกป่า ปลูก
ต้นไม้ แปลงสาธิตต่างๆ   

นายก อบต. : ตามที่ท่านปลัดได้เสนอเห็นด้วย เพราะจะต้องจัดเตรียมแบบแปลน การใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่  และที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้เสนอมาน้ันก็เห็นด้วยเช่นกัน 
แต่จะเพ่ิมไม่มากจนเกินไปโดยอาจจะเพ่ิมจาก ๑๑๕ ไร่ เป็น ๑๕๐ ไร่  และสําหรับ
โครงการและรายละเอียดที่จะแนบไปจะไม่เป็นการก่อสร้างอาคารหรือสนามกีฬา
อย่างเดียว จะต้องใส่โครงการที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ การอนุรักษ์ป่า หรือโครงการตาม
แนวพระราชดําริฯ  เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แปลง
สาธิตการทําปศุสัตว์ โครงการโคกหนองนา เป็นต้น  ซึ่งจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินการขอใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน  รวมถึงต้องดูแลรักษาป่าไม้  ดังน้ันจึงเห็น
ว่าควรจะขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนป่าไม้ จํานวน   ๑๕๐ ไร่ 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายสนอง  ภูจํานง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: สําหรับในเร่ืองน้ีเห็นด้วยกับที่ท่านนายกได้เสนอขอใช้ พ้ืนที่ป่าไม้  ๑๕๐ ไร่ แต่ขอ
เพ่ิมเติมในส่วนของเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ให้ทําให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย แผนที่ ระวาง ภาพถ่ายทางอากาศ พิกัด แนวเขต  ให้มีความชัดเจนและ
ความพร้อม  หรืออาจมีการหารือกับกรมป่าไม้ให้ชัดเจนก่อนที่จะดําเนินการ 
จํานวนการขอใช้พ้ืนที่สูงสุดได้ก่ีไร่ แนะนําเสนอที่ประชุมได้รับทราบ  

รองประธานสภา อบต. : จากที่หลายท่านได้เสนอให้เพ่ิมพ้ืนที่ในการขออนุญาตจาก ๑๑๕ ไร่ เป็น ๑๕๐ ไร่ 
จึงเห็นว่าควรที่จะดําเนินการขอใช้พ้ืนที่ในจํานวน ๑๕๐ ไร่ ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่
หากติดขัดประการใดหรือจัดเตรียมเอกสารไม่ทันตามห้วงระยะเวลาก็ให้ส่ง
รายละเอียดการขอฯ  ๑๑๕ ไร่ ให้กรมป่าไม้ได้พิจารณา   



 
 

๑๐ 

นายก อบต. : สําหรับเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ๑๕๐ ไร่น้ัน จะดําเนินการให้ทัน
ตามห้วงระยะเวลา รวมถึงการรังวัดที่ดิน เพราะส่วนที่เพ่ิมมาประมาณ ๓๕ ไร่ คง
ใช้เวลาไม่นาน ส่วนเรื่องการตัดลดจํานวนไร่น้ันขอให้กรมป่าไม้ได้พิจารณา และ
ฝากท่านปลัดได้ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารร่วมกับกองช่างและนิติกร 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้การเห็นชอบและอนุมัติ
ในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จํานวน  ๑๕๐  ไร่  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ จํานวน ๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
รองประธานสภา อบต. : ๓.๒  เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้รับแจ้งจากโรงเรียนวังรางพิทยา
คม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนวังรางพิทยาคมในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๓  ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญา และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทําหน้าที่กํากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการ
พ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การดําเนินการ
ของสถานศึกษาของโรงเรียนวังรางพิทยาคมเป็นไปด้วยความต่อเน่ืองและเรียบร้อย  
จึงขอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ดําเนินการเสนอช่ือและเลือก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  ๑ ท่าน เพ่ือทําหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือทําหน้าที่กํากับการดําเนินการของสถานศึกษาให้
สอดคล้อง กับกฎหมาย  กฎระเ บียบ  ประกาศ  คํ าสั่ ง  และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
     สําหรับการเสนอช่ือและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดําเนินการ โดยให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอช่ือผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ  ๑ คน 
ตามแบบเสนอช่ือที่สถานศึกษากําหนด เสนอไปยังผู้อํานวยการสถานศึกษา เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง ผู้อํานวยการโรงเรียนวังรางพิทยาคมจึง
ได้แจ้งมายัง อบต.ให้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
มติที่ประชุมสภา  ซึ่งจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้บริหารจะได้รับการคัดเลือกให้ทํา
หน้าที่คณะกรรมการ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการพิจารณาการดําเนินการต่างๆ ของ
โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา การติดต่อประสานงานให้ความ



 
 

๑๑ 

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซึ่งจากที่ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารได้พิจารณาเห็นว่า 
รองนายก สุดารัตน์ มีคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการ  และสามารถ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารได้รวดเร็ว ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: เห็นด้วยกับที่ท่านนายกได้เสนอ เน่ืองจากรองนายกสุดารัตน์ มีคุณสมบัติและ
ความรู้ที่จะสามารถมาทําหน้าที่น้ี  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอเพ่ิมเติมในเรื่องน้ี เน่ืองจากคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลงในเดือน
พฤษภาคม ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนได้ย้ายมารับตําแหน่งใหม่ ทําให้ได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมีสมาชิกสภา อบต.๒ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คือ ท่านบรรจบ  ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  และ ผม ซึ่งทําหน้าที่ผู้แทน
ชุมชน และในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ ได้เสนอช่ือคือ 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ซึ่งในส่วนน้ีเห็นว่าท่านก็สามารถทํางานได้ แต่ในเรื่อง
การตัดสินใจต่างๆ น้ัน เห็นด้วยตามท่ีท่านนายกได้เสนอควรที่จะเป็นฝ่ายบริหาร 
เพ่ือความรวดเร็วในด้านการประสานงานและให้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งรอง
นายกสุดารัตน์ น้ัน ก็คือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเข้ามามีส่วนใน
เรื่องการพัฒนาให้ลูกหลานตําบลมะเกลือเก่า 

ประธานสภา อบต. : จากที่ได้รู้จักผู้นําในหลายพ้ืนที่ โดยมารยาทในการทํางานจะเสนอช่ือให้ฝ่ายบริหาร
มาทําหน้าที่ ส่วนใหญ่จะเป็นนายก อบต. แต่เน่ืองจากท่านนายก ได้ทําหน้าที่ครบ
วาระแล้ว ทําให้ต้องมีการคัดเลือกผู้มาทําหน้าที่แทน ก็ควรจะให้ฝ่ายบริหารที่เหลือ
อีกสอง ๒ ท่าน ท่านหนึ่งท่านใดมาทําหน้าที่  ซึ่งตามท่านนายกได้เสนอให้รอง
นายกสุดารัตน์ ได้เห็นด้วยตามท่ีท่านเสนอ เพ่ือจะได้ช่วยในการบริหารจัดการ
การศึกษาเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ ได้รับประโยชน์ต่างๆ  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอช่ือผู้ที่จะมาทําหน้าที่
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังราง
พิทยาคม  และผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: เสนอ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

นางสุรนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: รับรอง 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: รับรอง 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการเสนอช่ือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ รอง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังรางพิทยาคม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จํานวน ๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ 
รองนายก อบต. 

: ขอบคุณทุกท่านได้รับความไว้วางใจและดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกให้ทํา
หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาฯ เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาให้กับโรงเรียนวังรางพิทยาคม  ขอทํา
หน้าที่เต็มที่และดีที่สุด 



 
 

๑๒ 

รองประธานสภา อบต. : ๓.๓ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายงานใหม่ 
๑) สํานักงานปลัด 
     ด้วยสํานักงานปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  จํานวน  
๑ ตัว ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท  ขอเชิญนายกได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีสํานักงานปลัดได้ขออนุมัติจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ เพ่ือใช้ในการ
บันทึกภาพเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การดําเนินการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า โดยสามารถใช้ลงประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ มีคุณภาพและ
ความละเอียดของภาพสูง ซึ่งปัจจุบันมีกล้องถ่ายภาพที่ใช้งานเพียง ๑ ตัว  ทําให้
เมื่อมีการจัดกิจกรรมโครงการพร้อมกันในหลายกองงาน ทําให้กล้องถ่ายภาพไม่
เพียงพอและในบางคร้ังได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานทหารเพ่ือประสานขอ
เจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพ  ดังน้ัน จึงเห็นควรที่จะจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเพ่ือใช้ในการ
บันทึกภาพกิจกรรมโครงการ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการรายงาน
สถานการณ์ต่างๆ  จํานวน  ๑ ตัว  ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  

- เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล ชนิด
ของเซ็นเซอร์ CMOS ขนาดของเซ็นเซอร์ APS-C 

- การต้ังค่า ISO ที่รองรับ Auto, ๑๐๐-๑๖๐๐๐ (ISO ขยายได้ถึง ISO 
๒๕๖๐๐ 

- ขนาดจอ LCD  ไม่น้อยกว่า ๓ น้ิว ทัศกรีน 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- รูปแบบไฟล์วีดีโอ SD/SDHC/SDXC 
- เช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน ผ่าน Wi-Fi/NFC 
- มีช่องเสียบ Headphone out put ไมโครโฟน 
- สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ 
- กระเป๋าบรรจุกล้อง 

ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องจัดซื้อไว้ใช้
ในภารกิจของสํานักปลัดและภารกิจอ่ืน โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเชิงรุก  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีของมติสภาในการอนุมัติโอน
งบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  
จํานวน  ๑ ตัว ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเชิงรุก  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ ด้วยคะแนน
เสียง ๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

   



 
 

๑๓ 

   
รองประธานสภา อบต. : ๒) กองช่าง  

     เน่ืองด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้รับแจ้งเร่ืองปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  ที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
และให้ความช่วยเหลือโดยด่วน จํานวน  ๒  โครงการ จึงมีความจําเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายการดังน้ี 
     ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ ๑๑ คุ้มลุง
ประทีป งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : ด้วยได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือเน่ืองจากชํารุดในคุ้มลุงประทีป หมู่ ๑๑ ซึ่งท่าน
บรรจบ ชัยบุรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ได้แจ้งเรื่องความเดือดร้อนเข้ามา และ
ท่านประธานสภา ได้ถ่ายภาพแจ้งเร่ืองเข้าอีกครั้ง ทําให้ได้รับทราบความเสียหาย 
ซึ่งท่อลอดได้แตกหักทําให้ถนนแตกตามไปด้วย การเดินทางของประชาชนลําบาก
เป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งกองช่างตรวจสอบความเสียหายและประมาณราคา
ค่าใช้จ่าย และให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จัดหางบประมาณเพ่ือมาทําการซ่อมแซม 
ต้องใช้งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยได้พบว่าโครงการของ
หมู่ ๑๑ บ้านหนองเลา ยังไม่ได้ดําเนินการอยู่ ๑ โครงการ จึงขอนํางบประมาณใน
ส่วนน้ีมาดําเนินการ และในกองการศึกษาอีก  ๒ แผนงานมาดําเนินการ ซึ่งมี
รายละเอียดในการโอนลดในแผนงานดังน้ี 
          (๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา  งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินวิทยฐานะ จํานวน ๕๗,๐๐๐ 
บาท  
          (๒) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท 
          (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างถนนดินถมบดอัดแน่น 
หมู่ ๑๑ จํานวน  ๘๘,๐๐๐ บาท 

รองประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ได้ช้ีแจงถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อน 
นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ด้วยถนนเส้นน้ีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างมานานแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่
ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากสภาพการใช้งานที่เป็นระยะเวลานานทํา
ให้เกิดการพังชํารุดเสียหาย ลึกประมาณ ๑.๕ เมตร ยาว ๒ เมตร จึงเกรงว่าอาจจะ
เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนนเส้นน้ีได้ เน่ืองจากเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้สัญจรไปมาเป็น
จํานวนมาก จึงได้แจ้งมายังท่านประธานสภา และท่านรองประธานสภา ได้
ตรวจสอบและรายงานยังผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อน
ดังกล่าว  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายงานใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ ๑๑ 
คุ้มลุงประทีป งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดในแผนงานดังน้ี 



 
 

๑๔ 

          (๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินวิทยฐานะ จํานวน ๕๗,๐๐๐ 
บาท  
          (๒) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท 
          (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างถนนดินถมบดอัดแน่น 
หมู่ ๑๑ จํานวน  ๘๘,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ ด้วยคะแนนเสียง 
๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

รองประธานสภา อบต. :      ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่งท่องเท่ียววังเณร 
ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่  งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีจากที่ได้รับแจ้งความเดือดร้อนจาก ท่านอัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
ท่านธัญสินี อมรพรหม และท่านภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน ได้แจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนในที่ประชุมสภาหลายคร้ัง ในเรื่องถนนเส้นแหล่งท่องเที่ยววังเณร ต.
มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่ ซี่งเป็นเส้นทางที่มีเกษตรกรต้องใช้
เดินทางอยู่เป็นประจํา ปัจจุบันทีสภาพเป็นดินโคลนโดยเฉพาะในฤดูฝนจะเดินทาง
ลําบากเป็นอย่างมาก  แต่เน่ืองด้วยงบประมาณที่มีจํากัดต้องนํามาใช้พัฒนาภายใน
หมู่บ้านก่อน  ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการ ประกอบได้มีการ
ระบาดของโรคโควิด และภัยแล้ง ทําให้ต้องนํางบประมาณออกมาดําเนินการให้
ความช่วยเหลือ  ซึ่งเบ้ืองต้นท่านรองวินัยและผู้นําหมู่บ้านได้ประสานขอที่ดินไว้แล้ว  
โดยในอนาคตถนนเส้นน้ีจะเป็นถนนเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวตําบลเสมาได้ 
และตําบลโคราช  โดยใช้งบประมาณ  จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ซึ่ง
ไม่ได้กระทบต่อเด็กนักเรียน เน่ืองจากจํานวนเด็กนักเรียนลดลงกว่าตอนที่ต้ัง
ประมาณการทําให้มีงบประมาณคงเหลือในส่วนน้ี 

รองประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ได้ช้ีแจงถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อน 
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: สําหรับถนนเส้นน้ีเป็นเส้นที่เช่ือมต่อตําบลมะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.
มะเกลือใหม่และตําบลเสมา  ซึ่งจุดที่ได้ทําการซ่อมแซมน้ันเป็นจุดชํารุดมากที่สุด มี
การทรุดตัวของถนนจนเป็นร่องลึก ทําให้การสัญจรไปมาของเกษตรกรลําบากเป็น
อย่างมาก  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้พิจารณางบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว
น้ี และผู้นําหมู่บ้านที่ให้ความสําคัญ ทําให้เกษตรกรได้ใช้ถนนสะดวกข้ึน 

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 

: ขอเพ่ิมเติม ด้วยถนนเส้นน้ีเดิมไม่มีที่ดินหรือทางสาธารณะ โดยเริ่มแรกเกิดจากการ
สร้างสะพานที่ท่านได้รับงบประมาณ จํานวน  ๒ สะพาน จึงได้เสนอให้สร้างยังที่นา
ของนายเสมอและได้ขอที่ดินของชาวบ้านในบริเวณน้ันเพ่ือกันที่ทางสาธารณะ แต่



 
 

๑๕ 

เมื่อเสนอไปยังหน่วยงานเจ้าของเร่ืองแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ  จากน้ันจึงได้เปลี่ยนมา
ลงที่วังเณร เน่ืองจากทางเส้นน้ีเดิมเป็นเส้นทางที่ใช้วิธีการเดินข้ามรถไฟในสมัยก่อน
ที่เช่ือมต่อระหว่างตําบลเสมา ตําบลสูงเนิน  บ้านถนนนาดี  บ้านมิตรภาพ แต่หาก
จะใช้รถต้องว่ิงไปยังตําบลมะเกลือใหม่ ระยะทางกว่า ๒๐ กิโลเมตร ทั้งทีหากข้าว
ไปทางวังเณรระยะทางเพียง ๑ กิโลเมตร  โดยได้มีผู้ซื้อที่บริจาคเม่ือสร้างสะพาน
เสร็จเพ่ือทําถนนเช่ือมสะพาน เมื่อข้ามไปจะติดที่ดินอีก ๒ แปลงและได้บริจาคที่ดิน
ให้ก่อสร้างเป็นถนนไปชนกับลําเหมือง โดยคิดว่าจะสร้างถนนไปตามแนวลําเหมือง
แต่มีประเด็นว่าถนนเส้นน้ีจะขวางทางนํ้า จึงได้ยกเลิกถนนเส้นน้ีไป จากนั้นได้ขอ
ที่ดินของนายป๊อก ความกว้าง  ๘ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เน้ือที่ ๒ งาน ๒๘๐ 
ตารางวา และได้โอนเป็นทางสาธารณะ จากนั้นได้ขอที่ดินของนางดม และนางแอ 
ปัจจุบันได้ปักหลักแนวเขตเรียบร้อยแล้ว รอเพียงการก่อสร้างเท่าน้ัน โดยมีความ 
ยาว ๒๘๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร ไหล่ทาง ๑.๕ เมตร  สําหรับค่าใช้จ่ายในการกัน
แนวเขต ไม่สามารถใช้เงิน อบต.ได้ จึงได้ใช้เงินส่วนตัวในการดําเนินการ ซึ่งหาก
โครงการที่เสนอในวันน้ีได้รับการพิจารณาถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะได้มีการ
ผลักดันให้ดําเนินการมานานแล้ว  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ต้องขอขอบคุณท่านรองวินัยที่ได้ผลักดันการก่อสร้างถนนเส้นน้ีมาโดยตลอด ซึ่งใน
เรื่องการบริจาคที่ดินน้ันได้ร่วมบริจาคในตอนแรก แต่เป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ผ่าน 
ทําให้ต้องเสียเวลามาถึง ๙ ปี ดังน้ันต้องถือเป็นบทเรียนในการทํางาน และต้องมี
ความเข้มแข็ง  

รองประธานสภา อบต. : สําหรับการดําเนินการต่างๆ น้ัน ต้องอาศัยเวลา เน่ืองจากมีงบประมาณจํากัดและ
ทุกหมู่บ้านก็มีปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องแก้ไข ขอให้ทุกท่านได้ทําหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุดและอธิบาย สื่อสารให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายงานใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่ง
ท่องเที่ยววังเณร ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่  งบประมาณ 
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยคะแนนเสียง 
๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

รองประธานสภา อบต. : ๓) กองคลัง 
     ด้วยคลังมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท  (เครื่องพิมพ์เช็ค)  

นายก อบต. : ด้วยกองคลังได้ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เช็ค จํานวน ๑ เครื่อง  เน่ืองจากปัจจุบัน
ยังใช้วิธีการเขียนอยู่ ซึ่งบ้างคร้ังก็มีปัญหาในเร่ืองตัวหนังสือที่โดยการเขียนแต่ละ



 
 

๑๖ 

ครั้งตัวหนังสือไม่เหมือนกันและอ่านยาก ซึ่งหากเปลี่ยนแบบใช้เครื่องพิมพ์จะทําให้
อ่านง่ายและสามารถแก้ไข ตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนที่จะพิมพ์ได้ นอกจากน้ี
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความน่าเช่ือถือได้ ซึ่งมีคุณลักษณะดังน้ี   

- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์  
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อย

กว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhance Grphics ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ x 

๓๖๐ dpi  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ kb 

ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มีซึ่งบริการ จํานวน  ๒๒,๐๐๐ บาท  ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณา  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายงานใหม่ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มีซึ่งบริการ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยคะแนนเสียง 
๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

รองประธานสภา อบต. : ๓.๔  เรื่องขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติดําเนิน
โครงการก่อสร้างนอกเขตพื้นที ่
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ตําบลมะเกลือเก่า – 
บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่คาบเก่ียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีถนนบางส่วนอยู่นอกเขตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า และเป็นการดําเนินการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ ๒ ตําบล จึง
จําเป็นต้องขอมติที่ประชุมสภาฯ ของทั้ง ๒ ตําบล คือ ตําบลมะเกลือเก่า และ 
ตําบลมะเกลือใหม่  ในการเข้าดําเนินโครงการฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งน้ี 
เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหาร



 
 

๑๗ 

ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการน้ัน
เป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเก่ียวเน่ืองกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของตน  การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้เคยให้ความเห็นกรณีการ
ดําเนินกิจการของกรุงเทพมหานคร  ข้อ ๒  อํานาจหน้าที่เก่ียวกับการดําเนิน
กิจการที่ต้องกระทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนถิ่น 
การจะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่น้ีนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการได้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด 
    เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมติที่ประชุมสภา 
ให้ความเห็นชอบในการเห็นชอบและอนุมัติดําเนินโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ตําบลมะเกลือเก่า – บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือ
ใหม่ ร่วมกันเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนทั้ง ๒ พ้ืนที่ ขอเชิญ
นายกช้ีแจง 

นายก อบต. : ด้วยถนนเส้นน้ีเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา ๒ ตําบล คือ บ้านวังรางน้อย ตําบล
มะเกลือเก่า และ บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่  ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมคาบ
เก่ียวหมู่บ้านกัน ทําให้ถนนเส้นน้ีเป็นเส้นทางในการมางานและมีนักเรียนใช้เป็น
เส้นทางในการเดินทางมาเรียนหนังสือ แต่ปัจจุบันได้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขนาด
ใหญ่และลึกหลายจุด ทําให้การเดินทางลําบากเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้
กองช่างสํารวจและจัดทําประมาณการเสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๕ ไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซี่งกรมส่งเสริมฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณมาเต็มจํานวน คาดว่าจะได้ดําเนินการในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งขณะน้ี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการ น้ันก็แสดงว่าจํานวนงบประมาณที่
อนุมัติสามารถซ่อมแซมถนนได้เกือบทั้งเส้น โดยเลยเข้าไปยังพ้ืนที่ของตําบล
มะเกลือใหม่ ซึ่งการดําเนินการน้ัน อบต.มะเกลือเก่าจะเป็นผู้ดําเนินการ เป็น
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ระบุวัตถุประสงค์  โดยเบ้ืองต้นได้หารือไปยัง
ผู้นําหมู่บ้านบ้านทุ่งสะแบงและกํานันตําบลมะเกลือใหม่ ซึ่งท่านก็ยินดีที่จะให้
ดําเนินการ ดังน้ัน หากต้องดําเนินการข้ามเขตตําบลต้องให้สภาได้รับทราบทั้ง ๒ 
แห่ง ในส่วนตําบลมะเกลือเก่าจะขอมติที่ประชุม เมื่องบประมาณจัดสรรมาจะ
สามารถดําเนินการได้ทันที และในส่วนขอตําบลมะเกลือใหม่จะได้แจ้งนําเรื่องน้ีเข้า
ให้ที่ประชุมสภาเพ่ือขอมติเช่นกันเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ทั้งสอง
พ้ืนที่ จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติดําเนิน
โครงการก่อสร้างนอกเขตพ้ืนที่โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้าน
วังรางน้อย ตําบลมะเกลือเก่า – บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่ เพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย  

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

: ขอเพ่ิมเติม เน่ืองจากถนนเส้นน้ีเมื่อมีปัญหาจะมีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ  
ทั้งที่จุดที่มีปัญหาเป็นพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของตําบลมะเกลือใหม่  หรือ
อาจจะคิดว่าร้องเรียนมายัง อบต. มะเกลือเก่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า  



 
 

๑๘ 

และด้วยถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นหลักที่ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ใช้เดินทางไปมาระหว่างสอง
ตําบล แต่ทางมะเกลือใหม่ยังไม่มีแผนที่จะดําเนินการซ่อมแซมท้ังทีก็ใช้สัญจรไปมา
เช่นกัน  ต้อขอขอบคุณท่านนายกได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อน และได้ขอ
งบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง  

ประธานสภา อบต. : สําหรับหมู่ ๑๓ ได้ใช้เส้นทางน้ีอยู่เป็นประจํา และในส่วนตัวได้เดินทางเส้นทางน้ี
บ่อยครั้ง เพ่ือสํารวจเส้นทางต่างๆ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทางผ่านเส้นทาง
ดังกล่าว ถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อเป็นจํานวนมาก จึงเห็นว่ามีประชาชนท้ังสอง
ตําบลเดินทางสัญจรไปมาด้วยความลําบาก  ดังน้ันจึงเป็นโอกาสดีที่ ไ ด้รับ
งบประมาณมาดําเนินการก่อสร้าง ทําให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัย  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่  
ปลัด อบต. : ขอช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบเพ่ิมเติม ซึ่งการดําเนินการโครงการน้ีถือว่าเป็นการดําเนิน

กิจกรรมนอกเขต ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและอยู่ใน
อํานาจหน้าที่  ซึ่งในที่น้ีคือองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่  โดยต้องให้ที่
ประชุมสภาฯ ขอตําบลมะเกลือใหม่ ได้นําเรื่องเข้าพิจารณาและมีมติที่ประชุม โดย
สาระสําคัญจะอยู่ที่พ้ืนที่นอกเขต ยกตัวอย่างการก่อสร้างบ่อขยะของเทศบาลตําบล
สูงเนินซึ่งมีพ้ืนที่คาบเก่ียวกับตําบลมะเกลือเก่า ผู้บริหารได้ขอเข้าประชุมสภาเพ่ือ
ช้ีแจงการดําเนินงานให้กับที่ประชุมสภาตําบลมะเกลือเก่าได้รับทราบ  ดังน้ัน เมื่อที่
ประชุมสภาฯ แห่งน้ีได้มีมติแล้ว และรอให้คณะกรรมการธิการได้พิจารณาตามท่ี
นายกได้นําเรียน เมื่อมีหนังสือแจ้งเข้ามาเป็นทางการแล้ว ควรจะมีผู้เข้าช้ีแจงให้ที่
ประชุมสภาของตําบลมะเกลือใหม่ได้รับทราบ หรือส่งหนังสือพร้อมแสดง
รายละเอียดงบประมาที่ได้รับการจัดสรร ขนาดของถนน โดยให้นําเข้าวาระ
พิจารณาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาของตําบลมะเกลือเก่าได้มีมติเห็นชอบในการ
ดําเนินการนอกเขตดังกล่าว  

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับในเร่ืองน้ีเห็นด้วยที่จะเข้าช้ีแจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
ใหม่ได้รับทราบ และในกรณีที่ถนนเส้นน้ีดําเนินการไม่สุดถนน หากจะให้ตําบล
มะเกลือใหม่ดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จเพ่ือประชาชนจะได้เดินทางสะดวก ฝ่าย
บริหารสามารถหารือร่วมกันจะได้หรือไม่  

ปลัด อบต. : เบ้ืองต้นจะช้ีแจงให้ฝ่ายบริหารของตําบลมะเกลือใหม่ได้รับทราบ เพ่ือนําเรื่องไป
พิจารณา 

นายก อบต. : สําหรับถนนเส้นน้ีจะทําก่อสร้างตลอดทั้งเส้น โดยในส่วนที่เหลือทาง อบจ.ได้
สนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการให้  

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ
ดําเนินโครงการก่อสร้างนอกเขตพ้ืนที่ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
๙ บ้านวังรางน้อย ตําบลมะเกลือเก่า – บ้านทุ่งสะแบง ตําบลมะเกลือใหม่ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยคะแนน
เสียง ๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 

   
   
   



 
 

๑๙ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ไม่มีท่านได้เสนอกระทู้ถาม หรือ ญัตติ  
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนจําเป็นเร่งด่วนขอเชิญแจ้งต่อที่

ประชุมสภา  
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ๑. ต้องการจัดทําบุญ บวงทรวงเจ้าที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ แห่งน้ีและ
ป่าสามสิบส่าง เพ่ือความเป็นสิริมงคล  รวมท้ังต้ังศาลเพ่ือไว้สักการบูชา ซึ่งพ้ืนที่
แห่งน้ีได้มีการบุกเบิกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ จน
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  
๒. เรื่องการสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จะสร้าง ณ จุดใด 
ซึ่งในเรื่องน้ีจะสามารถทําประชาพิจารณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ว่าต้องการให้ อบต ต้ังในที่ใด  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับหมู่ ๑๕ ได้มีความเดือดร้อนในเร่ืองนํ้าที่จะนํามาผลิตประปาที่ต้องการจะ
สูบนํ้าออกจากสระและได้ขอความอนุเคราะห์นํ้ามันเช้ือเพลิง เข้ามาแจ้งยังที่
ประชุมสภาหลายครั้ง และได้ส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต. จํานวน ๒ ฉบับ  โดย
ผู้บริหารแจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่ง
ประชาชนหมู่ ๑๕ รอที่จะดําเนินการ เพ่ือที่จะได้มีนํ้าใช้ในปีหน้า ขอให้ผู้บริหารได้
พิจารณา 

นายก อบต. : ในเรื่องน้ีได้สั่งการให้ท่านปลัดและกองช่างดําเนินการหลังจากที่ได้ทราบเรื่อง ขอให้
ส่วนที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ตามท่ีท่านนายกได้สั่งการให้ท่านปลัดและกองช่างดําเนินการ แต่เรื่องยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้เน้นยํ้าให้อีกทางหน่ึง ผลเป็นประการใดขอให้แจ้งให้
รับทราบเพ่ือที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านอ่ืนเสนอ 
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ในเรื่องของถนนเส้นมะเกลือเก่า วังเณร ไปยังตําบลมะเกลือใหมแ่ละตําบลเสมา 
ทราบว่าทางหลวงชนบทได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง แต่มีปัญหาที่ดิน
แปลงติดมิตรภาพเน่ืองจากที่ดินได้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นถนน ขอให้ผู้บรหิารได้หา
แนวทางการแก้ไข 

นายก อบต. : ถนนเส้นน้ีเป็นเส้นที่อยู่ข้างโรงสีเอกวัฒนา โดยได้รับงบประมาณเป็นงบฟังก์ช่ันของ
จังหวัด แต่ทางหลวงชนบทจะเป็นผู้ดําเนินการ  ซึ่งปัญหาคือแปลงที่ดินเข้าไปเป็น
พ้ืนที่ถนนจากที่ได้มีการรังวัดแนวเขต บริเวณทางเข้า สําหรับการแก้ไขเบ้ืองต้นได้มี
การเจรจาโดยเจ้าของที่ ดินจะขายในส่วนที่ เกินไปเป็นถนน ราคาประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหาก สตง. ได้มาตรวจพบอาจจะถูกสอบสวนว่าดําเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบและมีสมเหตุสมผลหรือไม่  ดังน้ันทางหมู่บ้านต้องดําเนินการ
ประชาคมให้ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างถนนเส้นน้ี และให้มี
มติเห็นชอบจากประชาชนให้ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน  ขอฝากยังท่านสมาชิก ท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ได้ดําเนินการประชาคม  เบ้ืองต้นสัปดาห์หน้าจะเข้าพบ ผอ.ทาง
หลวงเพ่ือยืนยันการก่อสร้างถนนเส้นกล่าว และหารือแนวทางในการดําเนินการ 



 
 

๒๐ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: จากการประชุมคราวที่ผ่านมา ในเร่ืองการสร้างสนามกีฬาเพ่ือรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาตําบล ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีขอให้ดําเนินการเร่ืองการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าใน
เรียบร้อยก่อน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอรับงบประมาณที่ได้ขอไว้ยังกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หากได้รับอนุญาตแล้วจะดําเนินการทันที 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ๑) ขอกระจกโค้งจํานวน ๒ อัน ติดต้ังบริเวณทางแยกบ้านนายสันเทย และ แยก
บ้านนายสุ่ย เพ่ือเป็นจุดสังเกตในการป้องกันอุบัติเหตุ และขอยางมะตอยเพ่ือทําลูก
ระนาดลดความเร็ว ประมาณ ๒๐ ถุง   
๒) ขอขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นบ้าน
ที่ยากจนและมีความลําบากเป็นอย่างมาก ในส่วนเรื่องการดูแลทหารที่มาช่วยเหลือ
ก่อสร้างบ้านน้ัน ทางหมู่บ้าน และ อสม. จะดูแลในเร่ืองอาหารจนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

นายก อบต. : ในเรื่องกระจกโค้งมอบหมายให้งานป้องกัน สํานักงานปลัดดําเนินการ ส่วนเรื่องยาง
มะตอยให้ทําเรื่องขอได้ที่กองช่าง   และต้องขอขอบคุณผู้นําหมู่บ้านในการดูแล
เจ้าหน้าที่ทหารมา  ส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือน้ันมีภาคีเครือข่าย ไมว่าจะเป็น
พัฒนาชุมชนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานทหารในการช่วยเหลือ
การก่อสร้าง  

นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นต่อจากบ้านนายสุวิทย์ไปถึง
บ้านนายทับทิม เพราะหากรองบประมาณประจําปีต้องรอนาน และหากเป็นไปได้
ต้องการให้ทําถึงทางเข้าบ้านหนองเลา จะเป็นถนนหินคลุกหรือดินลูกรังก็ได้  
๒) หลอดไฟที่ได้ทําการเปลี่ยนให้แล้วน้ัน ขณะนี้ดับทั้ง ๒ หลอด ขอให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ แก้ไข ให้ด้วย  

นายก อบต. : ด้วยได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ให้ส่งกรอกข้อมูล
โครงการของปี ๒๕๖๕ ขอมอบหมายให้ท่านปลัด อบต.กําชับและเร่งรัดให้กองช่าง
ดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบภายในวันที่ ๑๑ กันยายน หลังจากประชุมสภาแล้ว
เสร็จ โดยมี ๗ โครงการดังต่อไปน้ี    

๑. โครงการถนนลาดยาง ถนนสาย ๒๔ – บ้านหนองม่วง 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านห้วยไผ่ 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองหลักพัน-บ้านหัวเขาพัฒนา 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองหลักพัน-บ้านหนองเบน 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านวังรางน้อย-วัดเขาชาด 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นเรียบคลองส่งนํ้า หมู่ ๑๘ 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นมิตรภาพ-วัดบุ่งคล้า หมู่ ๑๙ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑) ได้ทําหนังสือขอหินคลุกให้กับซอยสุขฤดีและได้แจ้งให้ในที่ประชุมแล้ว ยังไม่ได้
รับความช่วยเหลือ เน่ืองจากปัจจุบันได้ถนนมีความชํารุด มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
เป็นอย่างมาก ประกอบเป็นช่วงฤดูฝน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การเดินทาง
ลําบาก ขอให้ผู้บริหารได้เร่งดําเนินการให้ด้วย  
 
 



 
 

๒๑ 

๒)  ด้วยจะขอเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมถนนเลียบคลองนํ้าถึงทางเช่ือมตําบล
มะเกลือเก่า แต่ไม่แน่ใจว่าใช่เส้นเดียวกับที่ท่านนายกได้แจ้งโครงการท่ีเสนอรับ
งบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นเรียบคลองส่งนํ้า หมู่ ๑๘  หรือไม่ 
ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวน้ีได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายครั้งแต่เน่ืองจากเป็นถนนดิน
เมื่อมีฝนตกก็จะกลับมามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดิม หากเป็นเส้นเดียวกันและ 
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการก็จะสามารถเดินสะดวกย่ิงขึ้น  เพราะเป็นเส้นทางที่
เช่ือมต่อกับตําบลมะเกลือใหม่ มีเกษตรกรใช้เดินทางไปประกอบอาชีพและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นประจํา  

นายก อบต. : ๑) ในเร่ืองหินคลุกน้ัน ตอนนี้งบประมาณยังไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการ ในส่วนของ
หมู่ ๑๘ ได้โอนงบประมาณช่วยเหลือเร่ืองนํ้าประมาณแสนกว่าบาท ซึ่งตอนน้ีต้อง
แก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าให้เรียบร้อยก่อน   ประกอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยัง
เข้ามาไม่เต็มยอด ทําให้การดําเนินการต่างๆ ต้องล่าช้าออกไป อาจจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณหน้า โดยโครงการที่เสนอไปน้ันระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วยถนนซอยบ้านนายสมาน ชัยเมือกปัก มีสภาพเป็นดินโคลนรถไม่สามารถว่ิงผ่าน
ได้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนทําให้เดินทางลําบากมาก และมีผู้สัญจรไปมาจํานวนมาก
โดยเฉพาะเด็กนักเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหรือสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง 
โดยชาวบ้านจะดําเนินการ ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร ปูนประมาณ ๔ รถ 

นายก : โครงการน้ีบรรจุไว้ในแผนแล้ว จะซ่อมแซมเป็นถนนหินคลุก 
นายสนอง  ภูจํานง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: โครงการน้ีได้บรรจุเข้าแผนไว้แล้วเป็นถนนหินคลุก อยู่ระหว่างรองบประมาณ และ
ขอฝากยังผู้บริหารในเรื่องการอนุมัติงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้านขอมาตามความ
เดือดร้อนของประชาชนและผ่านมติที่ประชุมสภาแล้วน้ัน ที่ได้มีการติดตามทวง
ถามว่าจะดําเนินการให้เมื่อใด  ควรจะมีการรายงานผลการดําเนินการว่าโครงการ
ใดดําเนินการแล้ว และโครงการใดที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เพ่ือความเข้าใจตรงกัน และ
เป็นการแจ้งนายกให้ทราบอีกคร้ัง โดยจัดทําเป็นบันทึกการประชุม 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องการเสนอโครงการในที่ประชุมสภา หากโครงการน้ันสามารถทําได้
หรือทําไม่ได้ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ อาจด้วยมาจากงบประมาณท่ีมีไม่
เพียงพอ แต่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทําให้ต้องหางบประมาณจาก
ภายนอกมาดําเนินการ ดังน้ันงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม ส่วนเร่ืองการจัดทํารายงานการประชุมน้ันเห็นควรที่จะมีเรื่องสืบเน่ือง
เพ่ือติดตามการดําเนินการในเร่ืองที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอมา  แต่เบ้ืองต้น
เจ้าหน้าที่ได้ทําการสรุปเร่ืองที่ท่านได้ช้ีแจงในวาระนี้ว่าหมู่บ้านใดต้องการให้แก้ไข
อย่างไรในรูปแบบบันทึกและเสนอให้กองงานที่รับผิดชอบดําเนินการต่อไป  สําหรับ
ในเร่ืองน้ีจะพยายามดําเนินการให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ตามงบประมาณที่มีอยู่ และ
ขอให้ท่านได้ช้ีแจงให้ประชาชนได้เข้าใจ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ด้วยหมู่ ๑๘ มีความเดือดร้อนในเรื่องนํ้า ขอให้นายกได้พิจารณางบประมาณในการ
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากตอไม้ เพราะยังมีบ้านประชาชนที่นํ้าประปายัง
ต่อไปไม่ถึงบริเวณคลองตะโก ถนนสาย ๒๔  

   



 
 

๒๒ 

นายก อบต.  : สําหรับในเรื่องน้ีเดิมน้ันจะดําเนินการขยายเขตไปจนสุดเขตของ หมู่ ๑๘ และข้าม
ถนนไปอีกฝั่ง แต่การประปาได้มาทําการสํารวจและได้ขอขยายเขตเพียงเท่าน้ีก่อน 
เพ่ือทดสอบว่าเครื่องบู๊ตเตอร์ป๊ัมจะสามารถจะมีแรงดันเท่านํ้าได้เท่าใดหลังจากที่
ครัวเรือนประชาชนได้ทําการต่อนํ้าไปแล้ว โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 
๒ เดือน แต่หากเคร่ืองสามารถทํางานได้ดี ก็จะสามารถเสนอเรื่องขอขยายต่อไปได้ 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: สําหรับในอนาคตสถานที่แห่งน้ีจะสามารถจัดเป็นที่พักของคนชราและผู้ยากไร้จะได้
หรือไม่  

นายก อบต. : หากได้รับการอนุญาตให้พ้ืนที่แล้ว อาจจะทําเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยเพ่ือทํา
การก่อสร้าง หากได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถที่จะก่อสร้างอาคารท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อป่าไม้และสภาพแวดล้อม 

นายสุพนทร์ แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ๑. ด้วยหมู่ ๑๔ ได้มีความเดือดร้อนเรื่องถนนภายในหมู่บ้านประกอบเป็นช่วงฤดูฝน
ทําให้ถนนชํารุดเสียหาย การสัญจรลําบากอย่างมาก โดยมีระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
ขอความอนุเคราะห์หินคลุกจํานวน  ๒ รถพ่วง  
๒. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นทางยังศาลบ้านหนองม่วงมาถึงแยกบ้าน
โสกจาน ปัจจุบันมีภาพเป็นหลุมเป็นบ่อจํานวนมาก ทํางานรถที่ว่ิงผ่านเดินทาง
ลําบาก 

นายก อบต. : ในเร่ืองของหินคลุกขออนุญาตดําเนินการในปีงบประมาณหน้า ส่วนเรื่องถนนทาง
บ้านหนองม่วง – บ้านโสกจาน น้ัน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว 
ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยปูแอสฟาสติกทดแทนผิวจราจรเดิม บ้าน
หนองม่วง หมู่ ๕ – โสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗  อยู่ระหว่างการทําแบบ และคาดว่าจะ
ทําสัญญาภายในสัปดาห์หน้า 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับบริเวณสามแยกคําไฮ และเส้นบ้านหนองเลา เกรงว่าจะเกิด
อันตรายของให้ดําเนินการซ่อมแซม และจากที่รองวินัยได้ไปสํารวจไฟฟ้าจะ
ดําเนินการเมื่อใด และมีหลอดเก่าของ อบต.อยู่สามารถย้ายได้หรือไม่  

นายก อบต. : เรื่องไฟฟ้าได้ทําเรื่องไปที่การไฟฟ้าสูงเนินแล้ว อยู่ระหว่างรอไฟฟ้าทําประมาณการ
แจ้งมา เมื่อได้ประมาณการมาแล้วก็จะต้องมาตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอ
จะดําเนินการหรือไม่ ซึ่งใบประมาณการน้ีสามารถอยู่ได้ ๓ เดือน หากงบประมาณ
ปีน้ีไม่เพียงพอจะนําไปดําเนินการในปีงบหน้าไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ในเรื่องน้ีต้อง
ขยายสายดับ ไม่สามารถย้ายเสาได้จะถือเป็นการบุกรุก แต่สามารถติดโคมได้  

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าประตู ๒ วัดสว่างบูรพาราม  

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอขอบคุณทุกท่านได้เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่ 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปูนจํานวน ๑ คัน ในการสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนาง
สนิท เพ่ือเช่ือมต่อถนนลาดยางและถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร โดย
ชาวบ้านจะช่วยดําเนินการ  

นายก อบต. : ขอให้ทําหนังสือพร้อมลายมือช่ือประชาชนแจ้งมายัง อบต. อีกคร้ัง  
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   
   



 
 

๒๓ 

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เข้าประชุมสภา
ในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่อง
อาหาร ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมในคร้ังน้ีหากผม
แสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  
 
 

                                                                         ว่าที่ร้อยตรี     ชวลิต ปรดีาสาลิต ปรีดาสา 
                 (ชวลติ ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ          สุนารี   สวัสดี 
            (  นางสุนารี  สวัสดี   ) 
ลงช่ือ      ปราโมทย์  มิดขุนทด 
        (  นายปราโมทย์ มิดขุนทด )  
ลงช่ือ       อาภรณ์  ศิริจําปา 
         ( นางอาภรณ์   ศิริจําปา ) 
 
 

                       (ลงนาม)      สวง   งามมะเริง                                       
            ( นายสวง    งามมะเริง  )  ผู้รับรองรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 


