
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

สมัยสามัญท่ี  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๑๒  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคําไฮ  หมู่ ๑๕  
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๕ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๖ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 
๗ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๘ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๙ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๐ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๑ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๒ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๓ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๔ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๑๕ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 
๑๖ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑  
๒ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๓ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๔ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙  
๕ นางสุนารี  สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายสนอง ภูจํานงค์ รองนายก อบต. 
๓ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๔ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.กองคลัง 
๕ นางจงจิต  ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 



 

 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๖ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๘ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๙ นายสมาน   เสลานอก พนักงานขับรถ 
๑๐ นายปภาวัตร ทําดี พนักงานจ้างเหมา 
๑๑ นายธนวัตน์ นามบุดดี พนักงานจ้างเหมา 

    
 

เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภา  

: เรียน ท่านประธานที่เคารพ  บัดน้ีได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
ประชุมแล้วเกินก่ึงหน่ึง  ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการในระเบียบวาระที่ ๑ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภาฯ 

: 
: 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่อง ขอขอบคุณการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตน้อย องค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือมอบอนุบัตรให้แก่เด็กเล็กที่จบการศึกษาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารมะเกลือเก่า  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อในวันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๖๕  ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ น้ัน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
โครงการฯ ครั้งน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๑.๒ เรื่อง รายงานการการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวเนื่องจากมีผู้ติด

เชื้อในครอบครัว 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเน่ืองจากมีผู้ติดเช้ือ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ โดยได้ดําเนินการมอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือประชาชนมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ตามมติของคณะอนุกรรมการ
ด้านงานสาธารณภัยพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการกัก
ตัวจากกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเช้ือจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค
วิด-๑๙) โดยครัวเรือนที่มีสมาชิก ๑-๔ คน จัดถุงยังชีพให้ในอัตรา ๕๐๐ บาท  
ครัวเรือนที่มีสมาชิก ๕ คนขึ้นไป จัดถุงยังชีพในอัตรา ๗๐๐ บาท   ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ . ๒๕๖๓ ข้อ ๕ .๑ ด้านการดํารงชีพ ได้
ดําเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคํานึงถึงสภาพและเหตุการณ์
ตามความเหมาะสม ตามข้อ ๕.๑.๑ ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อ
คนและข้อ ๕.๑.๒ ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครอบครัว  ประกอบ



 

 

๓ 

กับเป็นนโยบายของผู้บริหารในการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวอย่างเร่งด่วน  
โดยจะมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวละ ๑ ถุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่าจะพิจารณาการการมอบถุงฯ จากรายช่ือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๒ 
แห่ง ได้ส่งรายช่ือแจ้งมา และใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกจ่าย  สําหรับ
งบประมาณที่ใช้ดําเนินการ เบิกจ่ายจาก รายจ่าย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย   
จึงขอสรุปงบประมาณในการดําเนินการจัดหาถุงยังชีพดังน้ี 

๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้ดําเนินการทั้งหมด ๙ รอบ  งบประมาณ 
จํานวน  ๑๘๗,๕๕๐ บาท  

๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ได้ดําเนินแล้ว ๗ รอบ ใช้งบประมาณดังน้ี 
รอบที่ ๑   จํานวน ๒๐ ถุง  งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 
รอบที่ ๒   จํานวน ๓๑ ถุง  งบประมาณ ๑๒,๔๐๐ บาท 
รอบที่ ๓   จํานวน ๒๘ ถุง  งบประมาณ ๑๓,๒๐๐ บาท 
รอบที่ ๔   จํานวน ๑๐ ถุง  งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 
รอบที่ ๕  จํานวน ๖๕ ถุง  งบประมาณ ๓๒,๗๐๐ บาท 
รอบที่ ๖   จํานวน ๙๐ ถุง  งบประมาณ ๔๖,๘๐๐ บาท 
รอบที่ ๗   จํานวน ๑๒๘ ถุง  งบประมาณ ๖๙,๒๐๐ บาท 
รอบที่ ๘   จํานวน ๑๑๙ ถุง  งบประมาณ  ๖๔,๓๐๐ บาท 
รอบที่ ๙ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

รวมงบประมาณ ทั้ง ๘ รอบ  จํานวน ๒๕๐,๖๐๐ บาท  
ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๑.๓ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ช่วงเทศกาลสงกรานต์สําหรับจังหวัด
นครราชสีมา ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา  ที่ ๓๘๐๐/๒๕๖๕ 
     ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้
กําหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด – 19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สําหรับจังหวัด
นครราชสีมา ดังน้ี  
     ๑) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  
        ๑.๑ การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน ๕๐๐ คน 
สําหรับในพ้ืนที่ควบคุม (ยกเว้น อําเภอเมือง อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอวัง
นํ้าเขียว อําเภอพิมาย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอโชคชัย) สามารถกระทําได้
โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (ศปก.) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
       ๑.๒  การจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน 
สําหรับพ้ืนที่นําร่องด้านการท่องเท่ียว (อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากช่อง 
อําเภอสีคิ้ว อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอพิมาย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย) 
สามารถกระทําได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 



 

 

๔ 

     ทั้งน้ีห้ามมิให้มีการชุมนุม การทํากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ใน
สถานที่แออัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
     ๒) กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น สามารถจัดได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ ๑  
       ๒.๑  กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน 
       ๒.๒  กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 
       ๒.๓  กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
       ๒.๔  การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน การ
ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกําลังกายในสถานที่ตามที่ทาง
ราชการกําหนด 
       ๒.๕  กิจกรรมที่ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ หรือเป็นกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอ่ืนตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่งคง (ศปม.) กําหนด 
     ๓) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเฉพาะการรองรับเทศกาลสงกรานต์ 
       ๓.๑  ประชาชนที่จะเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลําเนา
เดิม ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด 
       ๓.๒ ให้สถานที่ ดังต่อไปน้ี สามารถดําเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพ่ือจัด
กิจกรรมเทศกาล 
          - วัดหรือสํานักสงฆ์ 
          - สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา  
       ๓.๓ พ้ืนที่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม
เทศกาลสงกรานต์ได้ โดยดําเนินการตามมาตรการป้องกัน 
          - การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี โดยให้จัดกิจกรรมได้ระหว่าง
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
          - ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ต้ีโฟม  
          - ห้ามจําหน่ายและบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณ
พ้ืนที่จัดกิจกรรม 
          - จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและลงทะเบียนเข้างาน  
          - ให้ควบคุมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้มีความแออัด 
       ๓.๔ ห้ามการเล่นนํ้า สาดนํ้า การเล่นปะแป้ง ปาร์ต้ีโฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่
เป็นการเสี่ยงต่อการระบาดของโรค 
       ๓.๕ การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถ
ดําเนินการได้โดยให้ ศปก.ในพ้ืนที่ที่ต้ังของชุมชนน้ันๆ หรือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนออนุญาตต่อนายอําเภอและมีมาตรการในการป้องกัน 
 
 



 

 

๕ 

       ๓.๖ สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินมาตรการความ
ปลอดภัย 
     ๔) มาตรการตามคําสั่งน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ ๖ เมษายน  - ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕  
     ๕) มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ 
สําหรับพ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว 
     ๖ )  การไม่ปฏิบั ติตามคําสั่ ง น้ี  ถือเ ป็นความผิดตามมาตรา  ๕๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือ เป็นความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
แล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     สําหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเพ่ือพบปะญาติพ่ีน้องจํานวนมาก ประกอบกับในช่วงน้ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง  จึงขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Self Clean Up และ Universal Prevention 
เพ่ือให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังน้ี  ๑) ขอให้บุตรหลานพาพ่อแม่ญาติ
ผู้ใหญ่ โดยฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ไปฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วให้ไป
รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) 
หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมตรวจเช็คตนเองหากมีความเสี่ยงให้รีบตรวจ 
ATK  ๒) ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เน้นการสวมหน้ากาก 
๑๐๐% เว้นระยะห่าง  ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า  ๓) หลังกลับจาก
สงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง ๗ วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเช้ือ และ 
WFH ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี สถานที่จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีได้ เช่น การรดนํ้าดําหัว หรือสรงนํ้าพระ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด จัดกิจกรรมในที่โล่ง และงดรับประทาน
อาหาร  หรือเคร่ืองด่ืมร่วมกันเป็นเวลานาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๑.๔ เรื่อง ข้าราชการลาออกจากราชการ 
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีข้าราชการลาออก ๑ คน คือ 

นายอดิศร  สงสันเทียะ ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีผลเมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕   

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๕ เรื่อง ข้าราชาการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งในอําเภอสงูเนิน 
เลขานุการสภาฯ :      เมื่อคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอสูงเนิน เมื่อเดือนมีนาคมมี

ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ คือ ท่านไพฑูรย์ มหาช่ืนใจ นายอําเภอสูงเนิน
ซึ่งย้ายมาจากอําเภอด่านขุนทด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  โดยท่าน



 

 

๖ 

นายอําเภออนุชา  ต้ังพาณิชย์ ย้ายไปดํารงตําแหน่งนายอําเภอปักธงชัย  ๒) 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร นายสมพิศ พรหมประสิทธ์ิ ๓) นางสาวณัฐณิชา  
สุขทองกร  ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๑.๖ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 

๒๕๖๕ 
  ๑. หลักเกณฑ์และเง่ือนไช  

     - ครัวเรือนเกษตรผู้ขอขึน้ทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพ
หลัก หรือ อาชีพรองก็ได้ 
     - ครัวเรือนเกษตรกร ๑ ครัวเรือน จะมตัีวแทนมาขอขึน้ทะเบียนได้เพียง ๑ คน 
     - เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  กรณีที่เป็น
นิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 
๒. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
    ๒.๑ เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่  
     - สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง 
     - อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  
     - ผ่านทาง Application DOAE Farmbook 
    ๒.๒ เกษตรกรรายเดิม แต่เพ่ิมแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่  
     - ย่ืนเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตร 
๓. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
     - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 
     - เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพ่ิมแปลงใหม่  ใช้บัตรประจําตัวประชาชน 
ตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการ
รับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง 
๔. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพ้ืนที่ที่
มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
๕. การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะ
และการถือครองที่ดิน 
๖. การมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาดําเนินการแทน 
     - ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนเกษตรกรเดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หาก
เป็นเกษตรกรที่ต้องการขอข้ึนทะเบียนใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย
ตนเอง 
     - นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนดําเนินการได้ 
๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องยํ้าให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและ
กรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน ลง
ลายมือช่ือพร้อมระบุตําแหน่งเป็นพยานในการดูแล 
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    สําหรับรายละเอียดในการขึ้นทะเบียน สามารถประสานได้ที่กองส่งเสริม
การเกษตรหรือสอบถามได้ที่ ปลัด อบต.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมในเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ 

โควิด ๑๙ ปัจจุบันมีจํานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมมากขึ้นจากที่ได้รับรายงานจาก รพ.สต. ซึ่ง
ส่วนใหญ่ติดเช้ือจากสายพันธ์ุโอไมคอน ซึ่งติดต่อกันง่ายและรวดเร็ว  มีผู้เสียชีวิต
เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารสุขฯ ได้พิจารณาให้เป็นโรคประจําถิ่น มี
กําหนดต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  ทั้งน้ีได้หารือกับผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๒ แห่ง  ในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด๑๙ ซึ่งปัจจุบันได้ให้ผู้ที่ติดเช้ือที่ไม่มีอาการรุนแรงมาพักรักษาตัวที่บ้าน ทําให้
มีการระบาดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการหน่ึงของกระทรวงสาธารณสุข จากข้อ
หารือจึงเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้
ทุกอย่างหากเห็นว่าเหตุน้ันเป็นภัย อันตรายต่อชีวิตของประชาชนในตําบลมะเกลือ
เก่า อาจจะมีมาตรการในการป้องกันภายในตําบล  นอกจากน้ีต้องมีการสื่อสารให้
ประชาชนได้เฝ้าระวังป้องกันตัวเอง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
จากผู้ที่ติดเช้ือ ถึงแม้ว่าอาการของโรคจะไม่รุนแรง แต่การที่ไม่ติดเช้ือจะดีที่สุด  
รวมถึงผลกระทบจากการติดเช้ือที่หายแล้ว แต่ยังมีอาการผิดปกติของร่างกายท่ี
เรียกว่า  ลองโควิด  ที่อาจจะส่งผลต่างร่างกายในระยะยาวเช่น   อาการลิ่มเลือด
อุดตัน ไอเรื้อรัง โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖๐๘ ที่มีโรคประจําตัว ดังน้ัน จึงขอระวังเป็น
อย่างมาก  ในส่วนมาตรการในการป้องกันเริ่มจากดําเนินการกับผู้ที่ไม่สวม
หน้ากากอนามัยอาจจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปรับตามระเบียบ กฎหมาย เพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรคฯ    สําหรับการดําเนินการของ อบต. น้ัน
จะได้จัดรถแห่ประชาสันพันธ์ในมาตรการการป้องกันโรคฯ โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ส่วนเร่ืองการจ่ายถุงยังชีพจากที่แจ้งข้างต้นจะเห็นได้ว่าใช้
งบประมาณจากงบกลาง  ซึ่งรวมแล้วประมาณ ๓ แสนกว่าบาท  หากยังมีผู้กักตัว
เพ่ิมขึ้นอยู่งบประมาณในส่วนน้ีลดลงทําให้ไม่มีงบประมาณที่จะนํามาดําเนิน
โครงการที่จําเป็นเร่งด่วนหรือโครงการหัวไร่ปลายนาอาจจะไม่ได้ดําเนินการ หรือ
อาจจะต้องนํางบประมาณจากโครงการอ่ืนมาใช้ ดังน้ันในช่วยกันดําเนินการในการ
ป้องกันไม่ให้มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดเช้ือ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ดําเนินการตาม
มาตรการของจังหวัดที่ได้แจ้งข้างต้น  

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

: เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์การติดเช้ือน้ันได้เพ่ิมมากขึ้นและแพร่ไปทุกหมู่บ้าน ทํา
ให้ผู้ป่วยและผู้กักตัวเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะเก่ียวเน่ืองกับการกักตัวคือการมอบถุงยังชีพน้ัน 
อบต.จะดําเนินการมอบให้กับผู้ที่กักตัวแต่ผู้ที่ติดเช้ือเหตุใดจึงไม่ได้รับมอบถุงยังชีพ 

นายก อบต. : เดิมน้ันผู้ที่ติดเช้ือจะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยจะได้รับการดูแลจาก
โรงพยาบาล แต่เน่ืองจากมีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ต้องให้ผู้ป่วยกลับมา
รักษาตัวที่บ้าน แต่ทางโรงพยาบาลต้องดูแลในการตรวจรักษาและดูแลอาหารท้ัง 
๓ มื้อ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดออกซิเจน 



 

 

๘ 

เครื่องวัดไข้ที่จะต้องให้ไว้ในการตรวจและส่งข้อมูลกลับมายัง โรงพยาบาล ซึ่งทาง 
สปสช.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยโควิดจะเข้าสู่ระบบการรักษาตามการ
สาธารณสุข  โดย อบต.จะดูแลการดํารงชีพของผู้ที่กักตัวที่ได้รับผลกระทบเป็น
กลุ่มติดเช้ือที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ตามระเบียบหลักเกณฑ์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   แต่ปัจจุบันตามที่โรงพยาบาลได้ส่งคนป่วยกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
ทําให้ต้องแยกกักตัวกับครอบครัว หากบ้านน้ันมีสถานที่กักตัวแยกต่างหากก็จะไม่
เกิดการติดเช้ือในครอบครัว แต่บางบ้านไม่มีต้องกักตัวร่วมกันก็อาจจะทําให้มีการ
ติดเช้ือทั้งครอบครัว  ดังน้ัน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ที่กักตัวให้รวดเร็วจึงได้หารือกับ 
รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  ให้เร่งส่งรายช่ือผู้กักตัวให้ อบต.รับทราบ เพ่ือจัดเตรียมถุงยัง
ชีพ  แต่เหตุที่ทําให้ล่าช้าน้ันคือต้องรอผลยืนยันการติดเช้ือจากโรงพยาบาล ทําให้
การจัดส่งช่ือล่าช้า จึงนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ   

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ช้ีแจง และขอเสนอให้ท่านได้นําปัญหาที่ได้นํา
เรียนเสนอต่อหน่วยงานระดับสูงที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากผู้ที่ติดเช้ือที่ต้องกักตัวเพ่ือ
รักษาโรคน้ันไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือในการดํารงชีพ 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้มีการหารือกันหลายคร้ัง แต่ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
ปรับนโยบายในรักษาผู้ที่ติดเช้ือหากมีอาการไม่หนักจะให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน 
เพ่ือเตรียมที่จะให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจําถิ่น ทําให้การช่วยเหลือมาอยู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่แจ้งไปคือ อบต. สามารถมอบถุงยังชีพได้ใน
เฉพาะคนกักตัวเท่าน้ัน  ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ายังมอบ
ถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวอยู่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง อปท.บ้าง
แห่งหยุดมอบไปแล้ว เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ดีหากมีเวที
ประชุมในเรื่องน้ีจะได้นําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและหารือ
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ 

ประธานสภา อบต. : จากที่ได้ติดตามข่าว ศบค. ได้อนุมัติลดวันกักตัวเหลือ กักตัว ๕ วัน สังเกตอาการ 
๕ วัน สําหรับกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ติดเช้ือ เตรียมเปิดประเทศ เข้าสู่โรคประจําถิ่น ซึ่งจาก
การที่พูดคุยกับ อปท. หลายแห่ง บางแห่งไม่ได้มอบถุงยังชีพเลยแม้แต่คนที่กักตัว
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ อบต.มะเกลือเก่า ที่ ยังมอบถุงยังชีพบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนอยู่ ขอนําเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ    

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับการประชุมวันน้ีมีสมาชิกสภา อบต. แจ้งลาจํานวน ๕ ท่าน  ๑) นายจรัส  

มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑  ๒) นางธัญสินี  อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ ๒ ๓) นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ๔) นายธนกร พลศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ๕) นางสุนารี  สวัสดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : รับรองรายงานการประชุมฯ   สมัยสามัญที่  ๑ ประจําปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใด
ต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสําคัญขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม 



 

 

๙ 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ขอแก้ไขในหน้าที่ ๒๐ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในมติที่
ประชุมในการคัดเลือกกรรมการ จากคณะกรรมการแปรญัตติ เป็น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องการรายงานการประชุมน้ัน ตามที่สภาได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ประสานให้คณะ
กรรมการฯ ได้เข้ามาตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม  และรายงานการ
ประชุมควรจะเสร็จภายใน ๑ เดือน เน่ืองจากต้องใช้มติจากสภาในรายงานประชุม
ประกอบเป็นเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นางสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ขอแก้ไขในหน้า ๓๑ ในบรรทัดที่  ๑๓ แก้ไขจากต้ังแต่บริษัท ๕๐๕ เป็น จากปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมในสมัยสามัญที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๕ เม่ือ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ นําเรื่องขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือ

ต้ังวัดบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ เป็นเรื่องพิจารณาเป็นเรื่องแรก 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อต้ังวัดบ้านวังราง

น้อย  หมู่ ๙ 
สําหรับการขอความเห็นชอบให้วัดใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือต้ังวัดบ้านวังราง
น้อย หมู่ ๙ น้ัน ตามที่ท่านสมาชิกสภา สภา อบต.  หมู่ ๙  ได้นําเรียนที่ประชุม
เบ้ืองต้นเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากมีเอกสารไม่ครบถ้วน จึงได้ให้
นําเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งน้ี  แต่เน่ืองจากท่านผู้ใหญ่บ้านติดเช้ือโควิดทําให้ไม่
สามารถมาช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ ขออนุญาตช้ีแจงตามเอกสารที่แนบมา  

  สําหรับวัดบ้านวังรางน้อย ได้ดําเนินการก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต้ังอยู่บนที่ดิน 
ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตําบลมะเกลือเก่า 
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ ๑๕ ไร่ ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย  ๑)  ศาลา  จํานวน ๕ หลัง  ๒)   กุฏิ  จํานวน  ๒ หลัง 
๓) ห้องนํ้า จํานวน ๕ หลัง (๒๐ ห้อง) ๔) โรงครัว จํานวน ๒ หลัง ๕) เมรุ จํานวน 
๑ หลัง  ๖) ถังนํ้า จํานวน ๒ ใบ   ๗) ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๒ แห่ง  
๘) ซุ้มประตูทางเข้า – ออก จํานวน ๑ ซุ้ม ๙) โบสถ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
สําหรับการย่ืนขอใช้พ้ืนที่ได้ ให้นางรวง  กอกลาง ผู้ใหญ่บ้านวังรางน้อยเป็น
ดําเนินการแทนเจ้าอาวาส  เมื่อได้รับการจัดต้ังแล้วมีประชาชนที่ต้ังบ้านเรือนอยู่
โดยรอบ จํานวน ๔๕๖ ครัวเรือน ประชาชน จํานวน ๑,๒๖๑ คน และไม่ส่งผล
กระทบที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยรอบ  และได้มติจากที่ประชุม
ประชาคมประจําหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งปัจจุบันวันบ้านวังรางน้อยเป็นวัดที่อยู่คู่ 
 



 

 

๑๐ 

กับชุมชนบ้านวังรางน้อยมานาน เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการ
ทําบุญ และใช้ประกอบพิธีทางศาสนาประจําหมู่บ้าน ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายก อบต. : เน่ืองด้วยในวัดบ้านวังรางน้อย เป็นวัดประจําหมู่บ้าน บ้านวังรางน้อยอีกแห่งหน่ึง 
ที่ประชาชนได้มาทําบุญ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของหมู่บ้าน แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องที่ดินที่เป็นที่ ต้ังของวัด จากการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน มีการ
ประชุมประชาคมผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในหมู่บ้าน จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  แต่เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ต้องนําเข้าที่ประชุมสภา
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือประกอบการย่ืนเอกสารการขอใช้ที่ดินทาง
ราชการเพ่ือสร้างวัด ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการ
เห็นชอบให้วัดวังรางน้อยขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือต้ังวัด 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออก
เสียง ๑ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒  เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการป้องกันและการให้การช่วยเหลือ
ประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    ๒๐๑๙ 
(โควิด 19) 

  ขอเชิญผู้อํานวยกองสาธารณสุขได้ช้ีแจง 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข : สําหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) ใน

พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่ามีผู้ติดเช้ือจากการรายงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ทั้ง ๒ แห่ง ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง ปัจจุบัน มีผู้ติดเช้ือจํานวนกว่า ๑,๑๐๐ คน 
กระจายในทุกหมู่บ้าน  ซึ่งข้อมูลผู้ติดเช้ือน้ันทางโรงพยาบาลสูงเนินจะนําส่งข้อมูล
ในวันถัดไปหลังจากที่ผู้ติดเช้ือตรวจยืนยันผล  ส่วนผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมี
ประมาณ ๑,๘๐๐ คน โดยกลุ่มผู้กักตัวน้ัน อบต.โดยสํานักปลัดเป็นกองงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดถุงยังชีพตามจํานวนที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งในช่วงน้ีมีจํานวนผู้กักตัวแจ้งมาเข้าทุกวัน โดยผู้บริหารและ
คณะพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ออกมอบถุงยังชีพในหมู่บ้านที่ได้รับแจ้ง  ส่วนการรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง เมื่อเข้าตรวจอาการและได้รับการ
ยืนยันจากโรงพยาบาลแล้วจะมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน ตามท่ีได้ประเมินอาการตามท่ี
ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด แต่ในส่วนผู้สูงอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไปทางโรงพยาบาลจะรับตัวมารักษาในโรงพยาบาล ซึ่งต่อไปกระทรวง
สาธารณสุขจะเตรียมให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจําถิ่นและลดระยะเวลาในการ
กักตัวเหลือเพียง ๕ วัน  อย่างไรก็ดีถึงแม้เช้ือจะไม่รุนแรงแต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่ม 
๖๐๘ กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง และเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

นายก อบต. : ตามมาตรการที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มาน้ัน เราต้องนํามาพิจารณาเป็น
เรื่องๆ หากเร่ืองน้ันมีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน ในการควบคุม
การแพร่กระจายของโรคไม่ให้มีติดเช้ือเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด ในส่วนน้ีต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วน โดยเฉพาะประชาชนเองที่ต้องดูแลตนเองและครอบครัว หากติดเช้ือ



 

 

๑๑ 

แล้วต้องป้องกันตนเองไม่อยู่ใกล้กับคนในครอบครัวที่ยังไม่ติดเช้ือหรือแยกกักตัว 
การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ข้างนอก เบ้ืองต้นได้มอบหมายให้กอง
สาธารณสุขได้หาแนวทางมาตราการในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการติดเช้ือในพื้นที่เพ่ิม
มากข้ึน แต่ส่วนหนึ่งประชาชนต้องดูแลตนเองไม่เข้าไปยังจุดเสี่ยง มีการสวม
หน้ากากอนามัยทุกคร้ังที่ออกจากบ้านหรือการพูดคุยสนทนา และช่วยกันเฝ้าระวัง
ตนเองไม่อยู่ในพ้ืนที่เสียง งดการรวมกลุ่มกันสักระยะหน่ึง สถานการณ์อาจจะดีขึ้น  

ประธานสภา อบต. : ในเรื่องน้ีทุกคนต้องแลตนเอง เฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการที่คล้ายกับโรคโควิด-19 
ให้ตรวจผลทันที หากติดเช้ือต้องแยกกักตัวทันที เพ่ือไม่ให้มีการแผ่ระบาดของโรค 
และผู้ที่ติดเช้ือและกักตัวอยู่ที่บ้านต้องดูแลตัวเองจนกว่าจะครบกําหนด สําหรับ
ข้อมูลของผู้ติดเช้ือและผู้กักตัวน้ัน บางคร้ังอาจจะมีความล่าช้า ยกตัวอย่างในกรณี
ของหมู่  ๕  ผู้ใหญ่บ้านได้สํารวจข้อมูลแล้วแต่ส่งข้อมูลไปผิดแห่ง ทําให้ความ
ช่วยเหลือล่าช้า  ผู้กักตัวจึงได้ออกจากการกักตัว ประกอบการอาการของโรคไม่
รุนแรงและหายเร็ว  ประชาชนจึงไม่ได้มีการระวังตัวและกักตัว ทําให้มีการแพร่
ระบาดของโรคไปยังผู้อ่ืน ดังน้ัน ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

นายก อบต. : ขอแจ้งจํานวนผู้ติดเช้ือแต่ละหมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันน้ี  ดังน้ี 
ลําดับที ่ บ้าน หมู่ จํานวน (คน)  

๑ บ้านวังรางน้อย ๙ ๒๐๖ 
๒ บ้านมะเกลือเก่า  ๑ ๑๕๕ 
๓ บ้านมะเกลือเก่า ๒ ๑๓๕ 
๔ บ้านหนองม่วง ๕ ๑๒๐ 
๕ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ๒๐ ๑๐๔ 
๖ บ้านหนองไม้ตาย ๔ ๗๘ 
๗ บ้านหัวเขาพัฒนา ๑๓ ๗๒ 
๘ บ้านห้วยไผ่ ๑๐ ๗๐ 
๙ บ้านวังรางใหญ่ ๖ ๖๐ 
๑๐ บ้านคําไฮ ๑๕ ๕๗ 
๑๑ บ้านหลองเลาใหญ่ ๑๑ ๕๔ 
๑๒ บ้านหนองหลักพัน ๑๒ ๕๐ 
๑๓ บ้านหนองเบน ๘ ๔๖ 
๑๔ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ๑๘ ๔๔ 
๑๕ บ้านบุตาสง ๗ ๔๓ 
๑๖ บ้านไร่โคกสูง ๓ ๓๘ 
๑๗ บ้านโสกจานพัฒนา ๑๗ ๓๘ 
๑๘ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ๑๙ ๓๕ 
๑๙ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๖ ๑๕ 
๒๐ บ้านหนองซาด ๑๔ ๘  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   



 

 

๑๒ 

ปลัด อบต. : ด้วยในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือพิจารณา แต่เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกับวาระที่ ๑ 
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  จึงขอเสนอเรื่องการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรที่นํามาเป็นยารักษาโรคโควิดได้ โดยพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ยังมีพ้ืนที่ ว่างอยู่เห็นควรให้นําต้นกล้ามาปลูกและสกัดมาเป็นยา
แจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  เพ่ือใช้เป็นยารักษาโรค   

ที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๓  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๕ 
  ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดช้ีแจง 
หัวหน้าสํานักปลัด :      ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายวัน ทําให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางท่องเท่ียวใน
ต่างจังหวัดเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่า
ช่วงเวลาปกติ ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ 
– ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕  โดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงาน
ทหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. อปพร. ในการต้ังจุดบริการประชาชนทางถนน จุด
ตรวจ จุดสกัดในหมู่บ้าน โดยกําหนดต้ังจุดบริการประชาชน ดังน้ี  

๑) จุดบริการประชาชนบนสายถนนสายหลัก บริเวณถนนสาย ๒๔ 
(กม. ๑๐) 

๒) จุดบริการประชาชนถนนสายรอง  
          - ศูนย์วิทยุบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ 
          - แยกบ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ 
          - แหล่งท่องเที่ยววังเณร 

               - แหล่งท่องเที่ยววังคาวบอย 
  ซึ่งเดิมน้ันในถนนสายรองจะต้องจุดบริเวณห้วยนํ้ามัน แต่เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทางอําเภอสูงเนินได้ย้ายจุดบริการประชาชนไปต้ังยัง
แหล่งท่องเที่ยววังเณร จํานวน ๒ จุด และวังคาวบอย จํานวน ๑ จุด ซึ่งมีมาตรการ
ห้ามมิใช้ประชาชนนักท่องเท่ียวลงเล่นนํ้าโดย อบต.ได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้
เห็นชัดเจนและห้ามจําหน่ายและดื่มสุรา เครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด  จุด
บริการประชาชนบริเวณถนนสาย ๒๔ และ แยกบ้านคําไฮ ได้บูรณาการร่วมกับ
กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ อสม.และเจ้าหน้าที่อบต. อยู่ประจําจุดบริการ
ประชาชนทั้ง ๒ แห่ง ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภา อบต. หากท่านไม่ติดภารกิจ ขอ
เชิญร่วมเป็นกําลังใจแก่ผู้ที่มาอยู่เวรประจําจุด 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับจุดบริการประชาชนแยกบ้านคําไฮ ได้มีการจัดเวรให้สมาชิกสภา อบต. อยู่
เวรประจําจุดหรือไม่  

   



 

 

๑๓ 

หัวหน้าสํานักปลัด : สําหรับในเร่ืองการต้ังตารางเวรประจําจุดน้ันจะมีเจ้าหน้าที่ อบต. สลับหน้าที่มาอยู่
ประจําจุด แต่ส่วนของสมาชิกสภา สภา อบต. ยังไม่ได้กําหนด จึงขอหารือกับ
สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน สะดวกที่จะมาร่วมอยู่เวรประจําจุดบริการหรือไม่ หาก
ทุกท่านสะดวกจะมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเวร แยกเป็น ๒ จุด เช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่  

นายก อบต. : เห็นด้วยที่จะให้สมาชิกสภา อบต. ร่วมอยู่เวรประจําจุดบริการประชาชน เพ่ือจะได้
มีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชน เช่นเดียวกับฝ่ายปกครองที่ได้มีการจัดเวร
ประจําจุดบริการวังเณรและวังคาวบอย   

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ร่วมอยู่เวรประจําจุดบริการ โดยให้
เจ้าหน้าที่ได้จัดตารางเวรตามความเหมาะสม  

หัวหน้าสํานักปลัด : สําหรับการอยู่เวรประจําจุดน้ันจะเริ่มต้ังแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๕ 
ตอนน้ีเริ่มอยู่เวรมาแล้ว ๒ วัน ดังน้ันการจัดเวรจะเร่ิมในวันที่ ๑๓ -๑๗ เมษายน 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: เสนอให้จัดเวรวันละ ๔ คน  

นายก อบต. : ให้สํานักปลัดจัดตามความเหมาะสมตามพ้ืนที่ โดย หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ ให้ประจํา
จุดวังเณรและวังคาวบอย ส่วนหมู่ที่เหลือให้อยู่ประจําจุดถนนสาย ๒๔ (จุดตอไม้ ) 
และแยกคําไฮ หมู่ ๑๕  และหากท่านใดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวไม่ต้องมาอยู่เวร
ประจําจุด แต่หากท่านได้ตรวจพบเช้ืออีกก็ไม่ต้องมาอยู่เวรเช่นกัน 

รองประธานสภา อบต. : เห็นด้วยทีจะให้สมาชิกสภา อบต. ร่วมอยู่เวรประจําจุดบริการ เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การให้บริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
เช่นเดียวกับฝ่ายปกครอง  ดังน้ัน หากตารางเวรออกมาแล้วให้ทุกท่านได้เข้าอยู่เวร
ประจําจุดบริการตามวันที่กําหนด   มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติ
เห็นชอบการอยู่เวรประจําจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออก
เสียง ๑ เสียง 

รองประธานสภา อบต. : ๓.๔ เรื่อง การดําเนินการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care (LTC) ) 
ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจง 

ปลัด อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ีของให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ช้ีแจง 
ผอ.สาธารณสุขฯ :     ขอรายงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง  (Long Term Care (LTC) ) ตําบลมะเกลือเก่า เริ่มดําเนินงานต้ังแต่ ปี 
๒๕๕๙  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
(กองทุน LTC) จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้สูงอายุรายละ ๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ ๑ 
ปี เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (กองทุน LTC) จะประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ แยกเป็น  ๑) 
ค่าตอบแทน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver(CG)) รายเดือนละ ๓๐๐ บาท 
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ ๑ ราย รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  ๒) ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าแพม
เพิร์ส ค่าอาหารเสริมนม หรือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ีจําเป็น ๒,๔๐๐ บาท  



 

 

๑๔ 

      การดําเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
มะเกลือเก่า เป็นผู้รับดําเนินการ  มีผู้จัดการระบบ ( Care Manager(CM) ที่เป็น
พยาบาลที่ รพสต. จะทําแผนการดูผู้สูงอายุ รายเดือน เพ่ือมอบหมายให้ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) นําไปเป็นแผนการดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย ดูแล ผู้สูงอายุ 
๑- ๒ ครั้ง ต่อ ๑ สัปดาห์ ต่อผู้สูงอายุ ๑ ราย  
      ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ LTC  ที่กําลังดูแลจํานวน ๕๓ ราย  เป็นเงิน 
๓๑๒,๐๐๐ บาท (แยกตามตาราง) และมีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (CG) จํานวน 
๓๓ คน มีการติดตามโดยให้ราบงานผ่านไลน์ ทุกวันจันทร์ กับวันอังคาร และ
ประชุม ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver(CG)) ทุก ไตรมาส 

ลําดับ บ้าน ชาย หญิง 
๑ บ้านมะเกลือเก่า ๓ ๘ 
๒ บ้านมะเกลือเก่า ๑ ๒ 
๓ บ้านไร่โคกสูง - ๒ 
๔ บ้านหนองไม้ตาย ๑ ๑ 
๕ บ้านหนองม่วง ๑ - 
๖ บ้านวังรางใหญ่ - ๒ 
๗ บ้านบุตาสง ๑ ๓ 
๘ บ้านหนองเบน ๐ ๒ 
๙ บ้างวังรางน้อย ๒ ๒ 
๑๐ บ้านห้วยไผ่ ๑ ๑ 
๑๑ บ้านหนองเลา ๒ ๒ 
๑๒ บ้านหนองหลักพัน ๑ ๓ 
๑๓ บ้ายหนองเลาฯ ๑ - 
๑๔ บ้านหนองซาด ๒ ๑ 
๑๕ บ้านคําไฮ ๒ ๒ 
๑๗ บ้านโสกจานพัฒนา ๒ ๒ 
๑๘ บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ๑ ๐ 
 รวม ๒๑ ๓๒  

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
(Long Term Care (LTC) ) หรือจะเรียกอีกแบบผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียง เดิมน้ัน
จะพิจารณาเฉพาะผู้สูงอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันหากผู้ป่วยที่มีอายุไม่ถึง 
๖๐ ปี ก็สามารถเข้าระบบได้ โดย อสม.จะเป็นผู้สํารวจและแจ้งมายังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพจากน้ันจะเข้าประเมิน ADL หรือ แบบประเมินกิจวัตรประจําวันว่า
จัดอยู่ในกลุ่มใด หากประเมินแล้วอยู่กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ทาง รพ.สต.จะส่ง
ข้อมูลมายัง กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า  จากน้ันจะได้มีการ
ประชุมพิจารณาอนุมั ติงบประมาณ รายละ ๖ ,๐๐๐ บาท แยกเป็น  ๑ ) 
ค่าตอบแทน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver(CG)) รายเดือนละ ๓๐๐ บาท 
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ ๑ ราย โดยจัดทําเป็นรายงานการดูแลกับ รพ.สต.และ อบต. 
๒) ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าแพมเพิร์ส ค่าอาหารเสริมนม หรือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ี



 

 

๑๕ 

จําเป็น ๒,๔๐๐ บาท  ดังน้ัน ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบภายในหมู่บ้านว่ามี
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ให้แจ้งมายัง อบต. เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบ
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: จากจํานวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ได้แจ้งข้างต้น ในหมู่ ๑๕ พบว่ามีผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วย เป็นชาย ๓ คน หญิง ๓ คน ที่ได้รับการดูแลในขณะนี้  

นายก อบต. : สําหรับข้อมูลที่แสดงน้ันเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบ  แต่ทีท่านยอดขวัญแจ้งมาน้ัน
อาจจะยังไม่ได้นําเข้าระบบ ในส่วนน้ีขอให้ท่านแจ้งรายช่ือยัง รพ.สต ในพ้ืนที่
รับผิดชอบและเพ่ือส่งข้อมูลมายัง อบต.นําเข้าระบบต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๕ ขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับ

เทศบาลตําบลสูงเนิน 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเ นิน  จังหวัด
นครราชสีมา ได้ทําข้อตกลงในการกําจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลตําบลสูงเนิน เมื่อ
วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดยสามารถนําขยะและมูลฝอยที่จัดเก็บในพื้นที่ตําบล
มะเกลือเก่า เข้าไปกําจัดยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบล
สูงเนิน โดยมีอัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอย ๓๕๐ บาท ต่อ ๑ ตัน มีกําหนดชําระเป็น
รายเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้นําขณะมูลฝอยเข้ากําจัดยัง
ศูนย์กําจัดฯ  แห่งน้ี จนถึงปัจจุบัน      
     องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้รับการประสานจากเทศบาลตําบล
สูงเนิน ว่าด้วยเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีการเลือกต้ังใหม่
และมีการเปลี่ยนแปลงคณะบริหาร ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าที่ร่วมกับเทศบาลสูงเนินมีความต่อเน่ืองและเป็นข้อมูล
ปัจจุบันในการยืนยันเข้าร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน Clusters เทศบาล
ตําบลสูงเนิน  จึงขอให้นําเข้าที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการเข้าร่วม
บริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลสูงเนินดังกล่าว ขอเชิญปลัด อบต.ได้ช้ีแจง 

ปลัด อบต. : สําหรับในเรื่องน้ี   องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือ
นําขยะในพ้ืนตําบลมะเกลือเก่าทิ้งยังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน หรือ คลัสเตอร์เทศบาลตําบลสูงเนิน  ต้ังอยู่บ้านบางแต้ 
ตําบลสูงเนิน ซึ่งมีหลายตําบลที่อยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียงได้เข้าร่วมในคลัสเตอร์และนํา
ขยะมาทิ้ง ณ ศูนย์แห่งน้ี  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงนี้ต้ังแต่สมัยที่นายนคร  กิติพูนธนากร ดํารงตําแหน่ง นายกเทศมนตรี
ตําบลสูงเนิน อัตราค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ  ๓๕๐ บาท / ตัน  ในแต่ละเดือนจะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าบาทโดยกองสาธารณสุขเป็นผู้ดําเนินการ
เบิกจ่าย  ถัดมาในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง  ได้มีโครงการ
ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะแบบเตาปฏิกรชีวภาพ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ต้ัง
บนเน้ือที่ ๖๐ ไร่ งบประมาณในการดําเนินการ ๖ พันล้านบาท  ซึ่งเป็นคลัสเตอร์
ในระดับจังหวัด และได้มีการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือทําความเข้าใจและลงนามในบันทึกข้อตกลง  เน่ืองจากได้



 

 

๑๖ 

พิจารณาในอนาคตภายหน้าน้ันปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บในตําบลมะเกลือเก่ามี
เพ่ิมมากขึ้นทําให้ต้องมีการกระจายการทิ้งขยะในทั้ง ๒ แห่ง  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้
ดําเนินการนําขยะไปทิ้ง เน่ืองจากอยู่ระหว่างการดําเนินการ ดังน้ันในส่วนของ
เทศบาลตําบลสูงเนินจึงต้องการความชัดเจนและยืนยันการเข้าร่วมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน  Clusters เทศบาลตําบลสูงเนิน   ตามบันทึกข้อตกลงฉบับ
เดิม จากองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  โดยให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบในการยืนยันการเข้าร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน  
Clusters เทศบาลตําบลสูงเนิน 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมที่ท่านปลัดได้นําเรียน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้
นําขยะในพ้ืนที่ไปทิ้งยัง  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบล
สูงเนิน หรือ คลัสเตอร์เทศบาลสูงเนิน ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน แต่
สืบเนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะในพ้ืนที่มีมากข้ึน ประกอบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลสูงเนิน มีการจํากัดปริมาณในการรับทิ้งขยะ  จึงเกรงว่าหากมีปริมาณมาก
อาจจะทําให้มีขยะตกค้าง  เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้ประชุมช้ีแจง
แนวทางในการสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยฯ คลัสเตอร์นากลางซึ่งเป็นคลัสเตอร์
ระดับจังหวัด เห็นว่าเป็นการดีที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจะได้มีที่นํา
ขยะไปกําจัดอีก ๑ แห่ง เพราะในอนาคตองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจะ
ดําเนินการเก็บขยะให้ครบทุกหมู่บ้านจึงต้องมีที่รองรับปริมาณขยะ จึงได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงเข้าร่วมกับคลัสเตอร์นากลาง  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการขยะฯ กับคลัสเตอร์ทั้ง 
๒ แห่ง เมื่อจังหวัดได้รับทราบข้อมูลจึงได้แจ้งให้เลือกเพียง ๑ คลัสเตอร์เท่าน้ัน 
ประกอบกับคลัสเตอร์ของเทศบาลสูงเนิน  หลังจากที่ได้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทําให้ได้คณะบริหารชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงระบบการดําเนินการในหลายๆ ส่วนซึ่งรวมถึงการดําเนินการของศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลสูงเนิน ซึ่งต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยืนยันยืนยันเข้าร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน 
Clusters เทศบาลตําบลสูงเนิน และทําบันทักข้อตกลงใหม่  และต้องให้สภาได้มี
มติเห็นชอบการเข้าร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลสูงเนินดังกล่าว แต่
ในส่วนของคลัสเตอร์นากลางน้ัน ก็จะพิจารณาในโอกาสต่อไป โดยต้องศึกษาการ
ดําเนินการอีกคร้ัง  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ : สําหรับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ใช้ช่ือ
โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง ปลอดถัง ปลอดโรค” โดยการดําเนินการคร้ังแรก
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลสูงเนินในการให้ยืมรถบรรทุก ๖ ล้อ หลังจาก
น้ันสภาฯ ได้อนุมัติให้ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน ๑ คัน  ได้
ดําเนินการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีปริมาณขยะที่นําไปกําจัด จํานวน ๑,๐๑๓ ตัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการกําจัดใน
อัตรา ตันละ ๓๕๐ บาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๕๔,๗๖๙ บาท เฉลี่ยเดือนละ 
๒๙,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายประจําในการดําเนินงานบริหารจัดการขยะ
ของตําบลมะเกลือเก่าด้านบุคลากรต่อปี ประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ียัง



 

 

๑๗ 

ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และค่าซ่อมบํารุง  สําหรับรายรับจากค่าจัดเก็บขยะกับ
ครัวเรือนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ  ๒๔,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : สําหรับในเร่ืองการจัดเก็บขยะนี้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริการสาธารณะ ที่ต้องบริการให้กับประชาชน ในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการน้ัน สามารถท่ีจะลดลงได้จากการรณรงค์ประชาชนได้คัดแยกขยะ หรือ
ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ขอให้กองสาธารณสุขฯ ได้พิจารณาดําเนินการ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุม  : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะสอบถาม  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบการ

เข้าร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลสูงเนิน  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลสูงเนิน

ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
นายก อบต. : ในส่วนของหมู่ ๖ และ หมู่ ๒๐ ที่ต้องการให้ อบต. ดําเนินการจัดเก็บขยะ แต่จาก

ที่มีการประชุมประชาคมเม่ือคราวก่อน พบมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจํานวน
น้อย เพราะส่วนหน่ึงต้องการกําจัดขยะเอง ทําให้การทํางานของรถจัดเก็บขยะ
เป็นไปด้วยความลําบาก ทําให้ อบต.ไม่ได้เข้ามาดําเนินการ แต่ในรอบน้ีทราบว่าได้
มีการประชาคมและชาวบ้านได้มติทั้งหมู่บ้านในการให้ อบต. เข้ามาดําเนินการ
จัดเก็บขยะ ขอให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขเข้ามาดําเนินการประชุมช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน  

ผอ.กองสาธารณสุข : สําหรับการประชุมช้ีแจ้งน้ันจะขอดําเนินการในช่วงหลังจากเทศกาลสงกรานต์ โดย
จะประชุมช้ีแจงขั้นตอน การเตรียมการดําเนินการ การบริการจัดการภายใน
หมู่บ้าน และการรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ  

ปลัด อบต. : ขอแจ้งข้อมูล โดยในช่วงที่มีการเลือกต้ัง ได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในดําเนินการเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน จึงได้เสนอโครงการ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่าน
นายกช่วยประสานงานการขอรับงบประมาณโครงการน้ีฯ เพ่ือที่จะได้มีรถบรรทุก
ขยะมาปฏิบัติงานเพ่ิมและรองรับการจัดเก็บขยะได้ทุกหมู่บ้าน  

นายก อบต. : เน่ืองจากยังไม่ได้รับทราบข้อมูล  ขอให้ส่งเอกสารและรายละเอียดมาให้ศึกษา
เบ้ืองต้น  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๖  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     ด้วยกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไข
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ดังน้ี  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงถนนถม
ดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตาผ่อง จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือปรับปรุงถนนโดยการถมดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา ซอยตาผ่อง ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร งานว่างท่อ จํานวน ๑ จุด (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่ากําหนด)   



 

 

๑๘ 

โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตาผ่อง  ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจง 

ปลัด อบต. : สําหรับโครงการเดิมที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จากที่ได้รับทราบข้อมูล
จากหมู่บ้านและจากท่ีกองช่างได้สํารวจงบประมาณที่ต้ังไว้น้ันอาจไม่เพียงพอซึ่ง
อาจดําเนินการไม่ได้ตามระยะทางที่ระบุไว้ ทางหมู่บ้านโดยท่านสวง งามมะเริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ บ้านหัวเขาพัฒนา จึงเห็นควรที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินการ ช่ือโครงการ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น โครงการปรับปรุง
ถนนถมดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตาผ่อง ซึ่งโครงการดังกล่าว
น้ันอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบต้องผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมสภา โดยโอนลดจากโครงการเดิม คือ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตาผ่อง งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่กระทบต่อ
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณฯ   

ประธานสภา อบต. : ขอให้สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภา 
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ด้วยบ้านหัวเขาพัฒนามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการดําเนินการของโครงการ
และเปลี่ยนแปลงช่ือโครางการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๕ 
เน่ืองจากเดิมที่ได้มีการสํารวจและเสนอโครงการถนนเส้นดังกล่าวมีความเสียหาย
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร แต่ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวได้รับความเสียหายเพ่ิมมากขึ้น
จากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา รวมระยะทางที่เสียหาย ๖๐๐ เมตร  จึงเห็นว่า
งบประมาณที่ต้ังไว้ในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเดิมน้ันไม่เพียงพอที่ดําเนินการ
ได้ ทางหมู่บ้านจึงประชุมประชาคมและได้มติเห็นควรให้เปลี่ยนเป็นโครงการ
ปรับปรุงถนนถมดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตาผ่อง ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร งานว่างท่อ จํานวน ๑ จุด โดยใช้งบประมาณเท่าเดิมคือ ๓๖๐,๐๐๐ 
บาท  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าว 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายก อบต. : โครงการน้ีเดิมเป็นการก่อสร้างถนนหินคลุกแต่เน่ืองจากระยะทางที่เสียหายเพ่ิม

มากขึ้น จึงต้องเป็นเปลี่ยนแปลงมาดําเนินการเป็นถมดินยกระดับระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร แต่งบประมาณยังยอดเท่าเดิมที่ต้ังไว้ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ
ดําเนินโครงการปรับปรุงถนนถมดินยกระดับ บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ ซอยตา
ผ่อง จํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท   โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหัวเขาพัฒนา  หมู่ ๑๓ ซอย
ตาผ่อง 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   



 

 

๑๙ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : สืบเน่ืองจากท่ีท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ขอให้เปลี่ยนขอไมค์ เน่ืองจากไม่สะดวกใน

การพูดช้ีแจง จึงได้แจ้งกองคลังได้ประสานยังร้านว่าสามารถแก้ไขต่อขาไมค์ที่มีอยู่
ได้หรือไม่ จากการตรวจสอบไม่สามารถต่อได้เน่ืองจากเป็นการยึดติด ถอดไม่ได้ 
ทําให้ต้องเปลี่ยนทั้งตัวก้านไมค์พร้อมฐาน  สําหรับชุดไมค์เดิมน้ีจะนําไปใช้กับห้อง
ประชุมห้องสมุดมีชีวิต หมู่ ๕ และ ศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙   จึงได้แจ้งมายัง
สํานักปลัดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการต้ังงบประมาณในการจัดซื้อ โดยต้อง
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

       - ชุดควบคุมไมโครโฟนและแหล่งจ่ายไฟของชุดไมค์ประชุม จํานวน ๑ ชุด 
     - ไมค์ประธาน จํานวน ๑ ตัว 
     - ไมค์ผู้ร่วมประชุม  จํานวน ๑๕ ตัว 
     - สายสัญญาณ  จํานวน ๑ เส้น 
     - พร้อมติดต้ังและเซ็ทระบบ 
    ต้ังไว้ในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม  และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเก่า 
จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้จัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่
ผ่านมา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดไมค์ประชุม ใน
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเก่า จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญนายก อบต. ช้ีแจง 
นายก อบต. : เน่ืองด้วยพิจารณาเห็นว่าควรจัดซื้อเคร่ืองเสียงเพ่ือติดต้ังไว้ยังห้องประชุมกรุณา ณ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  เพ่ือใช้สําหรับประชุมในกรณีเป็นการประชุมชุด
เล็ก และสามารถเคลื่อนย้ายไปประชุมนอกสถานที่ได้ เพ่ือความประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเช่าเคร่ืองเสียงในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ และเพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  โดยโอนงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๘๒,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



 

 

๒๐ 

     - เพาเวอร์มิกเซอร์ Sound Best SMX-800D 
     - ลําโพงกลาง MBA PS-12 
     - ลําโพงเบส  
     - แร็คเก็บอุปกรณ์ ๒ ฝา  
     - ถาดวางมิกเซอร์ 
     - ไมค์สาย และสายสัญญาณไมค์  
     - ไมโครโฟนไร้สาย 
     - ปลั๊กไฟติดแร็ค 
     - ขาต้ังไมค์ 
     - สายลําโพง PA รวมหัวเช่ือมต่อ      
     - ขาลําโพงติดผนัง 
     - พร้อมติดต้ังและเซ็ทระบบ 
โดยโอนลดจาก  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเก่า ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการและไม่
กระทบต่องบประมาณอ่ืนๆ  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยโอนลดจาก แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเก่า จํานวน ๘๒,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๙ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญนายก อบต. ช้ีแจง 
นายก  อบต. : เดิมได้ต้ังงบประมาณการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือติดต้ังยังห้องประชุมศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในกองส่งเสริมการเกษตร ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๖๕  เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง  เครื่องละ ๕๑,๐๐๐ บาท  
งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท  แต่เน่ืองจากช่างได้สํารวจและประเมินราคา ซึ่งช่าง
ได้แจ้งว่าหากจะให้มีความเย็นได้กระจายทั่วถึงจะต้องเพ่ิมจํานวนบีทียู และต้องใช้
แบบตู้ต้ังพ้ืน ความเย็นจึงจะกระจายได้ทั่วถึง จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ 
เป็นเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน 
๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งงบประมาณจะเพ่ิมจากเดิมที่ต้ังไว้ 
๑๓,๐๐๐ บาท  ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การ เกษตร  งบลงทุน  หมวดค่ าครุ ภัณฑ์  ประเภท  ครุ ภัณฑ์สํ า นักงาน 



 

 

๒๑ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)  แบบตู้ ต้ังพ้ืน ขนาด 
๕๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ  ๕๗,๕๐๐ บาท  งบประมาณ 
๑๑๕,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จํานวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
และ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทงตําบลมะเกลือเก่า จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 

นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  

: หากจะติดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมให้พิจารณากําลังวัตต์ของไฟฟ้าด้วยเพราะ
กระแสไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอ อีกส่วนหน่ึงคือความสว่างของโคมไฟฟ้าภายในอาคาร
อาจจะมีผลเน่ืองจากแสงไฟฟ้ามีความสว่างมากเกินไป ทําให้ผู้ทีน่ังตรงกับโคม
ไฟฟ้ารู้สึกร้อน   

นายก อบต. : ในเรื่องของกําลังไฟฟ้าน้ัน เน่ืองด้วย อบต. ได้ทําการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าและได้
เดินสายไฟฟ้า ๓ เฟส เข้ามายังศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณทําให้
งบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องติดต้ังบริเวณปากทางเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ ทําให้ชาวบ้าน
ที่อยู่ในบริเวณน้ันได้มาพ่วงใช้ไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  จึงได้แจ้งยังการ
ไฟฟ้าให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแยกจากของ อบต. เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าจาก
หม้อแปลงน้ี และให้การไฟฟ้ามาตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ให้
เท่ากัน ใน ๓ เฟส   ในส่วนโคมไฟฟ้าการติดต้ังตํ่าไปประกอบกับกําลังวัตต์สูงทํา
ให้แสงไฟสว่างเกินไป มอบหมายท่านปลัดแจ้งกองช่างให้ตรวจสอบอาจจะต้อง
ถอดออกและเปลี่ยนแบบใหม่  หากจะเปลี่ยนแบบใหม่ต้องโอนงบประมาณให้กับ
กองส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดซื้อ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
ติดต้ัง ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การ เกษตร  งบลงทุน  หมวดค่ าครุ ภัณฑ์  ประเภท  ครุ ภัณฑ์สํ า นักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดต้ัง)แบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๕๗,๕๐๐ บาท  เป็นจํานวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท  
โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาร่วม
ค่าติดต้ัง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จํานวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท และแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลมะเกลือเก่า 
จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง 
   
   



 

 

๒๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : มีผู้เสนอญัตติจํานวน ๒ ท่าน 

๑) ญัตติ  ของ นายสวง  งามมะเริง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ ได้เสนอญัตติการ
จัดทําโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยฝายประชาอาสาเส้นที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร ซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรหลายครัวเรือน ขอเชิญได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: เสนอของบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยฝายประชาอาสา
เส้นที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร เน่ืองจากถนนเส้นดังกล่าวมีชาวบ้านใช้
เส้นทางไปยังฝายเพ่ือใช้นํ้า ปลูกผัก ซึ่งถนนเดิมในช่วงฤดูฝนจะมีสภาพเป็นดิน
โคลนการเดินทางลําบากและรถติดหล่มหลายครั้ง ขอให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณา 

  ๒) ญัตติ ของนายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ได้เสนอญัตติขอให้
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านบุตาสง หมู่ ๗  ขอเชิญได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: เน่ืองด้วยบ้านบุตาสงมีไฟฟ้าแสงสว่างชํารุด ๕-๖ จุด  โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบ้าน
บุตาสงชํารุด จํานวน ๒ หลอด จึงขอความอนุเคราะห์ดําเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
เน่ืองจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

นายก อบต. : สําหรับเรื่องไฟฟ้าชํารุดท่านสามารถแจ้งในที่ประชุมสภาฯ แจ้งจุดที่ชํารุด  ในส่วน
เรื่องการซ่อมแซมที่ล่าช้าน้ัน เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงในรอบแรก
และกักตัวรอบ ๒ เน่ืองจากติดเช้ือโควิด ทําให้ต้องกักตัวเป็นเวลา ๒๐ วัน  จึง
ขอให้ท่านปลัดได้แจ้งยังเจ้าหน้าที่ให้มาดําเนินการในช่วงวันที่ ๑๓ , ๑๔, ๑๕ 
เมษายน เพราะปกติก่อนเทศกาลสงกรานต์ อบต.จะดําเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้
เดินทาง  โดยให้ทําเป็นคําสั่งปฏิบัติงานและเบิกเงินนอกเวลาราชการ  

  ๓) ญัตติ ของนางวิภาวี โตสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ได้เสนอซ่อมแซม
ถนนขอเชิญได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นางวิภาวี  โตสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้ทําแนวกันการรุก
ที่ดินและถนนเส้นหลังโรงเรียนเน่ืองจากชํารุดเสียหาย สัญจรไปมาลําบากมาก 

ประธานสภา อบต. : นําเรียนท่านปลัด แจ้งกองช่างดําเนินการสํารวจและซ่อมแซม 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕  : เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน 

ขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จํานวน ๓ จุด คือ ๑) ทางขึ้นวัดหัว
เขาพัฒนา ๒) หน้าบ้านนายเสมอ  วอยพิมาย ข้างถังประปา ๓) หน้าบ้านนายปุ่น
ก้ินบุราณ   

นายนึก สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: หมู่ ๒๐ มีความเดือดร้อนที่ต้องการการแก้ไข ดังน้ี 
๑. ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ดับหลายจุด ๑) ซอยบ้านนายแปรบริเวณโค้งวัด   
๒) ซอยวาสนา  
๒. ขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยมะเฟืองหวานและซอยเสรีภาพ ได้ทําหนังสือ
แจ้งมายัง อบต. แล้ว  



 

 

๒๓ 

๓. ซ่อมแซมถนนหัวไร่ปลายนา โดยจะส่งหนังสือคําร้องแจ้งยัง อบต. อีกคร้ัง  
๔ . การจัดเก็บขยะ ซึ่งหมู่ บ้านได้มีมติจากการประชุมประชาคมให้ อบต .
ดําเนินการจัดเก็บ เน่ืองจากได้มีชาวบ้านได้นําขยะไปทิ้งตามถนนและข้างทางเกิด
ความสกปรก ขอให้ อบต. ได้ประชุมช้ีแจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจในการดําเนินการ  

นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: แจ้งถนนชํารุดเสียหายจากฝนตกหนัก จํานวน ๕ เส้นทาง ดังน้ี ๑) ซอยบ้านลุงทวี 
ขอให้ดําเนินการยกระดับถนนและเทหินคลุกผิวจราจร ๒) บริเวณแยกเขาหนอง
บัวธรรมสถานเป็นเส้นที่ใช้ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ร่วมกับบ้านวังราง
น้อย หมู่ ๙  ๓) ถนนหัวไร่ปลายนาตรงข้ามกับโรงเหล็ก ๔) ซอยจิรายุมีสภาพเป็น
หลุมลึกเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ขอให้แก้ไขโดยถมดินยกระดับถนน  ๕) เส้นประปา
ถึงอ่างเก็บนํ้า มีสภาพเป็นร่องเบ้ืองต้นผู้ใหญ่บ้านได้นําดินมาถมจึงต้องการหินคลุก
มาเทประมาณ ๒-๓ พ่วง  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ๑. ไฟฟ้าแสงสว่างของทางหลวงชนบทดับจํานวน ๓ จุด เป็นช่วงโค้งเกรงว่าอาจจะ
เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรได้ 
๒. เน่ืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีรถยนต์ของวัยรุ่นขับด้วยความเร็วและเปิด
เพลงเสียงดังอยู่เป็นประจําในเส้นทางบ้านคําไฮและบ้านบุตาสง จึงเกรงว่าอาจจะ
เกิดอุบัติเฉี่ยวชนกับผู้ใช้ถนนหรือสัตว์ที่ข้ามถนนได้ จึงอยากให้ท่านผู้บริหารได้
กําชับผู้ที่มาประจําจุดและจ้าหน้าที่ทหารที่มาร่วมประจําจุดได้เรียกมาตักเตือนให้
มีความระมัดระวังและขับขี่รถยนต์ให้ช้าลง 

นางสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ๑. ตามท่ีได้ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแซมถนนคุ้มหินลาด ขอเพ่ิมเติมหินคลกุ
เทผิวการจราจร เน่ืองจากปัจจุบันนํ้าได้พัดหินคลุกทําให้ถนนเสียหาย 
๒. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างคุ้มคลองน้ําดับทั้งหมด 
๓. ในเร่ืองขอการดําเนินงานของคณะกรรมการสตรีตําบลที่ได้รับเงินสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ น้ัน โดยต้องมีการจัดทําแผนในการ
ดําเนินการ น้ัน  จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ช้ีแจงแนวทางในการจัดทําแผน
ให้สมาชิกได้เข้าใจในครั้งเดียว เน่ืองจากที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขหลายคร้ังเพราะ
บางคร้ังสมาชิกไม่สะดวกที่จะเดินทางไป ทําให้การจัดทําแผนล่าช้า และทั้งน้ีงาน
ของคณะกรรมการสตรีก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของตําบลมะเกลือเก่า ขอฝากยัง
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ประธานสภา อบต. : ในเรื่องน้ีขอให้ท่านปลัดได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้รับทราบมาบ่อยคร้ัง จึงขอให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดทํา

แผนและการเบิกจ่ายได้มีแนวทางในการดําเนินการเดียวกัน เพ่ือที่จะได้ช้ีแจงให้
กลุ่มองค์กรได้รับทราบให้จัดทําแผนให้แล้วเสร็จในคราวเดียวไม่ต้องมีการนํากลับ
แก้ไขหลายคร้ัง  ทั้งน้ีกลุ่มองค์กรเหล่าน้ีได้ขับเคลื่อนการทํางานที่เข้มแข็งและมี
บทบาทภายในเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตําบล  นอกจากน้ียังมีกรณีที่ครูโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าที่มารับเช็คค่าอาหารกลางวัน ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ใช้กริยา
ไม่เหมาะสม ซึ่งได้รับทราบมาบ่อยครั้งเช่นกัน ขอให้ท่านปลัดและผอ.กองคลังได้
กําชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังกริยา และหากเป็นไปได้ให้เชิญครูหรือกลุ่มองค์กรรับ
เช็คในห้องประชุมและอํานวยความสะดวกในการรับเช็ค 

    



 

 

๒๔ 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ๑. สอบถามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ่อบาดาล จํานวน ๒ จุด ที่ได้แจ้งในการ
ประชุมสภาฯ คราวที่ผ่านมา ขอให้เร่งดําเนินการซ่อมแซมเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีนํ้า
ใช้ในฤดูแล้ง 
๒. ขอควานอนุเคราะห์ประสานรถปรับเกรดถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือมาปรับเกรดถนนเส้นบ้านโสกจาน – บ้านหนองไม้ตาย และ เส้น
บ้านโสกจาน – บ้านหัวเขา (ถนนเทวดา)  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างซอยเข้าวัด 
๒. ของบประมาณในการซ่อมแซมถนนหรือสนับสนุนหินคลุก เส้นบ้านผู้กํากับฯ 
เน่ืองจากฝนตกหนักทําให้ถนนเสียหายรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้   

นายก อบต. : ในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างดับน้ัน หากได้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แล้วยัง
ดับอยู่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้ใหม่ โดยจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
รับทราบนโยบายน้ี หรือแจ้งรองนายกสนอง รับทราบ ด้วยได้มอบหมายให้รับ
หน้าที่ในเรื่องน้ี 

นายศิริวงศ์  พบพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหลัง รพ.สต.ปลายราง  ระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร ซึ่งเป็นถนนหัวไร่ปลายนา ได้ถูกนํ้าฝนกัดเซาะพังเสียหาย ทําให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาลําบาก 
๒. ไฟฟ้าแสงสว่างจุดกลางบ้านชํารุด ๑ จุด และขอติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิม
จํานวน ๓ จุด เน่ืองจากเป็นจุดเสี่ยงและเป็นทางโค้งจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้ถนนได้ 
๓. ขอขอบคุณ อบต.ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อตู้ควบคุมระบบประปา 
โดยช่างจะทําการติดต้ังในวันน้ี 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ๑. ด้วยไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทได้ดับทุกโคม ประมาณ ๒ เดือน 
และได้ทําหนังสือแจ้งมายัง อบต.ให้ประสานการซ่อมแซมแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้า
มาดําเนินการ จึงขอให้ อบต.ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกคร้ัง 
๒. ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านชํารุด จํานวน ๒ จุด ขอความอนุเคราะห์ในการ
ซ่อมแซม 

นายสรสิช จรจันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑. ขอเร่งรัดการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นเข้าบ้านห้วยไผ่ เน่ืองจากช่วงน้ีหมดฤดู
เก็บเก่ียว ไม่มีรถหนักว่ิงผ่าน ทําให้ซ่อมแซมถนนได้  
๒. ขอความอนุเคราะห์หินคลุกซอยหน้าวัด จํานวน ๒ พ่วง เน่ืองจากทรายไหลลง
มาทําให้การสัญจรมีความลําบาก โดยทางหมู่บ้านจะดําเนินการปรับเกรดเอง 
๓. ขอความอนุเคราะห์วัสดุก่อสร้างถนนเส้นหลังบ้านนางใหญ่ ซึ่งมีระยะทาง ๑๔ 
เมตร ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยทางหมู่บ้านจะดําเนินการเอง  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ๑. ตามท่ีที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้สมาชิกสภา อบต. สรรหาที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือ
ใช้ที่ก่อสร้าง อบต. หลังใหม่น้ัน ทุกท่านได้ดําเนินการสรรหาแล้วหรือไม่  
๒. ตามที่ได้มีการหารือในท่ีประชุมสภาฯ ก่อนที่จะหมดสมัย ในการต้ังศาลเจ้าที่
บริเวณทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ  จึงต้องการสานต่อให้มีการต้ังศาล 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการบูชาให้ท่านได้ปกปักษ์รักษาสถานที่แห่งน้ี 
๓. สอบถามการดําเนินการซ่อมแซมถนนหัวไร่ปลายนาจะดําเนินการเมื่อใด 
เน่ืองจากจะเข้าฤดูฝนแล้ว อาจทําให้การดําเนินการลําบาก 



 

 

๒๕ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับเร่ืองความเดือดร้อนในหมู่บ้านที่ทุกท่านได้แจ้งเข้ามาน้ัน ให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งมายัง อบต.อีกครั้ง  ในส่วนเร่ืองการสรรหาที่ดินน้ัน ให้ทุกท่านได้ร่วมกัน
ดําเนินการเพ่ือที่จะได้มีที่ทําการหลังใหม่ หากท่านต้องการจะเสนอที่ดินที่คิดว่ามี
ความเหมาะสมขอให้แจ้งได้   เบ้ืองต้นได้มีผู้เสนอที่ดินบริเวณถนนสาย ๒๔ 
จํานวน ๖ ไร่ ราคาไร่ละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่พิจารณาแล้วพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  
สําหรับบริเวณท่ีได้หารือกันน้ันจะอยู่ในช่วงระหว่างถนนมิตรภาพ-บ้านหนองไม้
ตาย ในกรณีเป็นที่สาธารณะอาจจะมีขั้นตอนและระยะเวลานาน หากจะซื้อที่ดิน
ให้เป็นที่ดินที่มีหลักฐานเป็นโฉนด หรือ นส.๓ เท่าน้ัน และมีราคาที่เหมาะสม 

นายสนอง  ภูจํานงค์ 
รองนายก อบต. 

: ขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้สรรหาที่ดินที่มีความเหมาะสมการ
เดินทางสะดวก หากเป็นไปได้ให้ติดถนนเส้นหลักจะดีมาก โดยนําเอกหลักฐาน
ต่างๆ ให้ครบ โดยมีกําหนดระยะ ๒๐ วัน ในการสรรหา จากนั้นจะได้มีการนัด
ประชุมนอกรอบในการเสนอท่ีดินที่เหมาะสมและพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ราคาให้มีความเหมาะสมและชัดเจน หากที่ดินแปลงใดได้รับการพิจารณาจะได้มี
การลงดูพ้ืนที่และนํามาลงมติกันอีกคร้ัง  

ประธานสภา อบต. : ซึ่งในเรื่องน้ีถือเป็นเรื่องสําคัญ ขอฝากยังทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา  มีท่านใดจะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับในเรื่องน้ีได้เห็น อบต.หลายแห่งได้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในการต้ังที่ทํา
การ อบต. ได้ แต่เหตุใด อบต.เราจะดําเนินการขอใช้ที่ดินดังกล่าวไมได้ หากท่าน
นายก อบต. และท่าน ปลัด จะดําเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะในส่วนตัวก็พร้อมที่
ร่วมดําเนินการ ซึ่งการขอใช้ที่ดินน้ันก็เพ่ือเป็นที่ต้ังหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการ
ประชาชน 

นายก อบต. : จากที่ได้ประชุมในเร่ืองน้ีเมื่อคราวที่ผ่านมาเบื้องต้นได้เสนอแนวทางในการสรรหา
ที่ดิน โดยพิจารณาที่ ดินสาธารณะเป็นอันดับแรก แต่ต้องพิจารณาให้ความ
เหมาะสม ทั้งน้ีการขอใช้ที่ดินสาธารณะอาจมีขั้นตอนและระยะเวลานานทําการ
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เราได้ดํารงตําแหน่ง หรือ อาจจะดําเนินการได้
รวดเร็ว  ในส่วนน้ีไม่สามารถกําหนดได้  ประกอบกับที่ดินสาธารณะส่วนใหญ่จะ
อยู่ในโซนบนมากกว่า อาจทําให้การเดินทางติดต่อราชการหรือการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานไม่สะดวกหรือจากระยะทางที่ไกล  แต่ในอันดับที่ ๒ ในการจัดซื้อน้ัน 
หากได้ที่ดินที่มีความเหมาะสมทั้งพ้ืนที่และราคา  การก่อสร้างก็จะดําเนินการได้
เร็วรวดกว่า อย่างไรก็ดีต้องพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทั้งในด้านสาธารณูปโภค มี
ความสะดวกในการเดินทาง  ดังน้ัน ในเรื่องน้ีขอท่านปลัดได้รวบรวมที่ ดิน
สาธารณะประโยชน์ที่มีความเหมาะสม และ สมาชิกสภา อบต. ได้สรรหาที่ดินที่
จัดซื้อ ที่มีความเหมาะสมท้ังพ้ืนที่และราคา เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งถือ
เป็นนโยบายสําคัญในการทําหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้แถลงต่อที่
ประชุม 

ปลัด อบต. : เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีผู้นําที่ดินมาเสนอโดยที่ดินต้ังอยู่หมู่ ๔ บ้านหนองไม้ตาย
ติดถนนกําลังเอก ช่วงหนองหมื่นแตก เน้ือที่ ๕ ไร่ ราคาไร่ละล้านกว่าบาท เป็น
ที่ดินที่มีโฉนด โดยทําตรวจสอบพ้ืนที่แล้ว แต่เจ้าของที่ดินได้ขึ้นราคา จึงได้รับ
พิจารณาไว้ก่อน ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการสร้าง อบต. น้ัน ได้มีหนังสือที่ระบุ



 

 

๒๖ 

แต่เพียงว่าต้องอยู่กลางตําบลที่แต่ละหมู่บ้านได้เดินทางสะดวก หากพิจารณาแล้ว
กลางตําบลมะเกลือเก่าจะอยู่ที่บ้านโสกจานพัฒนาหมู่ ๑๗  แต่ในปัจจุบันได้
พิจารณาที่ดินที่มีความสะดวกและทําให้ อบต. มองเห็นได้เด่นชัด  ในส่วนที่ท่าน
ยอดขวัญได้กล่าวถึงการขอใช้ที่ดินสาธารณะน้ัน ในสมัยก่อนน้ันการขอใช้จะง่าย
กว่าปัจจุบันโดยทําเรื่องไปที่จังหวัดเพียงแห่งเดียวขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยาก ไม่มี
หน่วยงานที่จะมาตรวจสอบและมีการร้องเรียนอย่างใด แต่ปัจจุบันต้องขอไปยัง
เจ้าของที่ดินจะมีขั้นตอนหลายอย่างและใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานและหาก
เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ขอไปการพิจารณาอาจล่าช้ากว่าหน่วยงานในระดับ
จังหวัด  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้มีแนวคิดว่าหากได้ที่ดินที่จะสร้างอยู่ในโซนบน แต่จะคงอาคาร
สํานักงานหลังเก่าไว้ เพ่ือบริการประชาชนในโซนล่าง โดยจะแบ่งเจ้าหน้าที่ในการ
รับบริการ เพ่ิมความสะดวกให้กับหมู่บ้านในโซนนี้  ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน
พิจารณาที่ดินที่มีความเหมาะสม  

ที่ประชุม  : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ขอแจ้งตารางการอยู่เวรประจําจุดให้บริการประชาชน  

จุดตอไม้  
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๔ 
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๕ และ หมู่ ๑๓  
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๑๖ 
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๑๙ 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๒๐ 
จุดแยกคําไฮ 
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๗ และ หมู่ ๘ 
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๑๐ และ หมู่ ๑๑  
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๑๒ และ หมู่ ๑๔  
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕  หมู่ ๑๕ และ หมู่ ๑๗  
จุดวังเณร และ วังคาวบอย  
หมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๓ 
การแต่งกายชุดสุภาพ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือตามช่วงเวลาน้ัน
ตามท่ีท่านสะดวก 

ประธานสภา อบต : สําหรับในวาระนี้มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต : สําหรับวันน้ีขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาใน

ครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ  และอํานวยความ
สะดวกในการจัดการประชุม ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการ
ประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็
ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

   
   



 

 

๒๗ 

ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
                                                            
          

                      ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต ปรดีาสา 
             (ชวลิต ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
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