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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๕  ประจาํปี  ๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี  ๑๕  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ 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 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 นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๘ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๙ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๐ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๑ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ  ชัชวาลย์ 
๑๒ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๓ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๔ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๑๕ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ วิวัฒน์   บัลลังค์ 
๑๖ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์  แรมกลาง 
๑๗ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๑๘ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๙ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๐ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๑ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี  สวัสดี 
๒๒ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ ประทินทิพย์  วิริยะปัญญาชัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  
๑ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๒ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๓ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
๔ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๕ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๖ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๗ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  
๘ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕  
๙ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖  
๑๐ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  
๑๑ 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 เลขานุการนายก อบต. 
๕ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๖ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗ นางกฤชกร  สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๐ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๑ นางสาววิมลนิต แย้มศร ี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๒ นายธนิน ภูมิสูงเนิน นายช่างโยธา 
๑๓ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๔ นางสาวภัทรภรณ์ มาสูงเนิน คนงานทั่วไป 
๑๕ นายสมาน  เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๖ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน พนักงานจ้างเหมา 
๑๗ นายวิชัย  ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๑๘ นายธนวัฒน์ฃฃ นามบุดดี พนักงานจ้างเหมา 
๑๙ นางสมจิตร แก๊สสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 

    
                                              
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภา 
 

: เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์
พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    

ประธานสภา อบต. 
 

: ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านทกุท่าน สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุก
ท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมฟังการประชุมในวันน้ี สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการ
ประชุมสภาฯ ประชุมในสมัยวิสามัญที ่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม (ครัง้ที่ ๑) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก่อนเข้าสู่วาระที่๑ สมาชิกสภา 



 
 

๓ 

อบต. แจ้งลาจํานวน ๔ ท่าน  คือ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน  ส.อบต.หมู่  ๒  นาย
สุขสนาน รอบคอบ  ส.อบต. หมู่ ๔  นายสนอง ภูจํานงฺค์  ส.อบต. หมู่ ๖ และ นาง
อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน ส.อบต. หมู่ ๑๖  ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระ ขอ
เลขานุการสภาได้ช้ีแจงในวาระที่ ๑   

   
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๑. เรื่อง  อนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สมัย

วิสามัญที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อนายอําเภอสูงเนิน  มี
กําหนด ๑๕ วัน น้ัน  บัดน้ีนายอําเภอสูงเนินได้อนุมัติและประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยวิสามัญที่ ๕  ประจําปี ๒๕๖๒  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๒. เรื่อง โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข 

สร้างรอยย้ิม ให้ประชาชน” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จังหวัดเคลื่อนที่) 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้กําหนดออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ 
“เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างร้อยย้ิม ให้
ประชาชน” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จังหวัดเคลื่อนที่) เพ่ือนําการบริการของ
ภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยกําหนดออกให้บริการ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ หมู่ที่ ๒ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๓) เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เสริมสร้างความเมตตา 

ปรารถนาดี ไมตรีจิต อําเภอสูงเนิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ประจําปี 
๒๕๖๒ 
     ตามท่ี อําเภอสูงเนินได้จัดทําโครงการเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน น้ัน สําหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ กําหนด
ดําเนินการโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัด
สุขาวดี ตําบลสูงเนิน ขอเชิญเข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สําหรับ
การแต่งกายสวมชุดโทนสีขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๔) เรื่อง การทอดกฐินสามัคคี อําเภอสูงเนิน ประจําปี ๒๕๖๒ 

     ด้วยอําเภอสูงเนินได้มีกําหนดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตําบล
บุ่งขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมทําบุญ 



 
 

๔ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ : ๕) เรื่อง โครงการ ว่ิงด้วยกัน Run Da Der ๒๐๑๙  ก้าวนี้เพื่อโรงพยาบาลสูง

เนิน กิจกรรมเดิน – ว่ิงการกุศล 
     ด้วยโรงพยาบาลสูงเนิน ได้จัดโครงการ ว่ิงด้วยกัน Run Da Der ๒๐๑๙ โดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาล
สูงเนิน  มีกําหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หน้าโรงเรียน
แหลมทองวิทยานุสรณ์ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย
แบ่งเป็น ๒ รุ่น 

๑) FUN RUN ระยะทาง ๕ กม. 
๒) MINI MARATHON ระยะทาง ๑๑ กม. 

รายละเอียดการรับสมัคร 
     FUNRUN ระยะทาง ๕ km. ค่าสมัครท่านละ ๔๙๙ บาท 
     (พร้อมเสื้อว่ิง + BIB + เหรียญเมื่อว่ิงเข้าเส้นชัย) 
     MINI MARATHON ๑๑ km. ค่าสมัครท่านละ ๕๙๙ บาท 
     (พร้อมเสื้อว่ิง + BIB + เหรียญเมื่อว่ิงเข้าเส้นชัย) 
     VIP FUNRUN ระยะทาง ๕ km. ค่าสมัครท่านละ ๑,๕๐๐ บาท 
     (พร้อมเสื้อว่ิง + BIB + เหรียญรางวัล+เสื้อที่ระลึก) 
     VIP MINI MARATHON ๑๑ km. ค่าสมัครท่านละ ๑,๕๐๐ บาท 
     (พร้อมเสื้อว่ิง + BIB + เหรียญรางวัล+เสื้อที่ระลึก) 
การรับสมัคร 

๑) สมัครผ่านออนไลน์ 
๒) สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ ช้ัน ๒ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
     สูงเนิน  (ในวันเวลาราชการ) 

     *เปิดจําหน่วยเสื้อโครงการฯ (เสื้อแขนสั้น) ราคาตัวละ ๒๙๙ บาท เปิดจําหน่าย
ที่ห้องบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๖)  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจง 
นายก อบต. : อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มะเกลือเก่า  
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   ดัง น้ี   โครงการตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๒ 
เปรียบเทียบกับโครงการท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ขอให้ทุกท่าน
ได้พิจารณาตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนบอยู่ด้านหลังของหนังสือ
เชิญประชุม) 



 
 

๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 
ตามแผน 

ดําเนนิการ 
ปี ๒๕๖๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ ๘ ๖ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๒๒ ๑๙ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ๑๐ ๗ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๒๔ ๑๔ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕ ๓ 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๓ ๔๑ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

๑๑ ๗ 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ ๗ 
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๓ ๒ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ ๓ 

รวม ๑๔๔ ๑๐๙  
  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการโครงการ

ซ่อมแซมฝายนํ้าล้น หมู่ ๗  ได้เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการเป็น โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้น และ โครงการขุดลอกขยายอ่างเกิ้งที่จะนําพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมในวาระที่ ๓  สําหรับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการบรรจุใน
แผนจํานวน ๔๓ โครงการ เน่ืองจาก อบต. ได้ให้ความสําคัญถึงความเดือดร้อนใน
ด้านสาธารณูปโภคซึ่งนอกจากงบประมาณของ อบต. แล้วน้ัน ได้ของบประมาณ
จากภายนอกมาดําเนินการ คิดเป็นงบประมาณหลายล้านบาท ในส่วนของ ๒ 
โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ  คือ  โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า หมู่ ๘ แต่มา
ดําเนินโครงการวางท่อระบายนํ้า  และ โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๙ ซึ่งจะพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในวาระที่ ๓   ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะ
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากปัจจุบันได้มีกลุ่ม
มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงประชาชนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งอาจทําการติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง
เพ่ิมเติม  เช่น  สามแยกบ้านคําไฮ  สี่แยกบ้านห้วยไผ่  แยกบ้านหนองเบน  แยก
บ้านหนองหลักพัน นอกจากน้ีอาจจะใช้สําหรับตรวจสอบรถที่บรรทุกนํ้าหนักเกินที่
ทําให้ถนนพัง  สําหรับกล้องวงจรปิดที่ติดต้ังอยู่เดิมน้ันได้ติดต้ังตามนโยบายและข้อ
สั่งการของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยติดต้ังตามแยกต่างๆ 
ในหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒  ดังน้ันในเรื่องน้ีขอแจ้งยังกองงานที่เก่ียวข้องขอให้
ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยังเขาสามสิบส่าง ได้แก่ การสร้างฝายชะลอนํ้า การ
ปลูกป่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าป่ามีความสมบูรณ์ขึ้น สําหรับการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีเพียงเท่าน้ี ท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  



 
 

๖ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวถึงกรณีรถบรรทุกทีนํ้่าหนักเกิน ทําให้ถนนพังเสียหาย ใน
บ้านวังรางน้อย หมู ่ ๙ ซึ่งจากที่ได้พบน้ันจะเป็นรถพวงบรรทุกไม้ยูคาลิปตัส 
นํ้าหนักคาดว่าประมาณ ๓๐ ตัน ว่ิงเฉล่ียต่อวันประมาณ ๓ - ๔ เที่ยวต่อวัน  ทําให้
ถนนชํารุดเสียหาย และได้มชีาวบ้านได้แจ้งความเดือดร้อนเข้ามาที่ผู้นําเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข ซึ่งในส่วนน้ีจึงขอหารือผู้บริหารและสภา อบต. จะมีแนวทางในการการ
แก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร 

นายก อบต. : สําหรับถนนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า แบ่งออกเป็น ๓ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ 
๑) ทางหลวงชนบท ได้แก่ เส้นแยกมะเกลือเก่า – บ้านบุตาสง เส้นแยกคําไฮ – 
บ้านหนองเบน  ซึ่งเมื่อได้ทําการก่อสร้างถนนเสร็จแล้วจะได้มีการถ่ายโอนมา อบต. 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ซึ่งก็จะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ในการดูแล๒)  ถนนทางหลวง 
เส้น ๒๔  ถนนเส้นน้ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง ๓)  ถนนทางหลวง
ท้องถิ่น  ได้แก่ เส้นจากปากทางบ้านหนองม่วง – บ้านห้วยไผ่  ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  ตามที่ท่านธนกร ได้แจ้ง
มาถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดของ อบต. เบ้ืองต้นจะติดต้ังป้ายห้ามไม่
รถบรรทุกเกินนํ้าหนักที่กําหนดว่ิงผ่านหรือป้ายควบคุมนํ้าหนักตามที่กฏหมาย
กําหนด ติดต้ังป้ายควบคุมความเร็วหรือลดความเร็ว และประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้ประชาชน 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ในเร่ืองการทําป้ายน้ีจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ และใครจะต้องเป็นผู้จัดทําเพ่ือให้
มีผลทางกฎหมายหากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 

นายก อบต. : อบต.มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล หากเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเมื่อ
ได้รับการถ่ายโอน แต่เบ้ืองต้นหมู่บ้านควรจะประชุมประชาคม สร้างความเข้าใจให้
แต่ประชาชนในเรื่องการขับขี่รถยนต์ รถที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรควรจะ
บรรทุกได้ไม่เกินเท่าใด ขอฝากยังกองช่างและท่านปลัดได้พิจารณาดําเนินการ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: สืบเน่ืองจากมีกลุ่มชาวบ้านได้ต่อต้านการทํางานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขอให้ อบต. 
ได้ตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงคือเรื่องใด 

นายก อบต. : เน่ืองจากทางสวนป่าสูงเนินได้นําเครื่องจักรเข้าตัดไม้และกําจัดวัชพืชในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของสวนป่า แต่ด้วยที่ป่าไม้ในบริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าไปหาเก็บ
เห็ดและของป่า ทําให้ชาวบ้านอาจไม่พอใจเนื่องจากสวนป่าไม้ได้แจ้งล่วงหน้าที่จะ
เข้าดําเนินการ  ซึ่งจากที่ได้ทราบข้อมูลว่าได้มีการจัดทําแผนในการดําเนินงานซึ่ง
ทางสวนป่าสูงเนินก็ต้องดําเนินการตามแผนและต้องการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม แต่
ชาวบ้านต้องที่จะให้คงสภาพป่าไว้ดังเดิม ซึ่งหากตามกฎหมายแล้วการที่ชาวบ้าน
เข้าไปเก็บเห็ดในเขตป่าน้ันผิดกฎหมาย แต่เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน 
ทางสวนป่าจึงอนุโลม เบ้ืองต้นได้หารือกับทางสวนป่าสูงเนินให้คงสภาพป่าไว้
บางส่วนเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน  ทางสวนป่ารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและ
หยุดตัดไม้ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ในการจัดทําอุตสาหกรรมป่าไม้ของสวนป่าสูงเนินที่มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้
เศรษฐกิจอ่ืน น้ัน หากจะแบ่งโซนจะได้หรือไม่ คือ ในส่วนที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่ง
อาหารหรือทํากิน ให้คงสภาพป่าไว้อย่างเดิม  ในส่วนบริเวณประปาเลยไปจึงถึง
บ้านโสกจานให้ทางสวนป่าทําป่าอุตสาหกรรมตามนโยบายของสวนป่า 

   



 
 

๗ 

นายก อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ีเห็นด้วยตามท่ีท่านสมาชิกเสนอ      จะนําเรื่องน้ีหารือกับสวนป่า
สูงเนินในการคงสภาพป่าตามที่ชาวบ้านได้เสนอ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไม้ป่าและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๗) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแลง้  

๗.๑ การประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน ๗ หมู่บ้าน 
คือ  บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  , บ้านปลายราง หมู่ ๘ , บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ , บ้าน
หนองหลักพัน หมู่ ๑๒ , บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ , บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ , บ้านห้วยไผ่ 
หมู่  ๑๐  ซึ่งหน่วยงานนี้ได้ดําเนินการเก่ียวกับงานการขุดเจาะบ่อบาดาล การขุด
อ่างเก็บนํ้า  ขุดคลอง  การทําถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีต ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สําหรับการขุดเจาะน้ัน สามารถขุดได้
ลึกถึง ๓๐๐ เมตร ซึ่งหากได้ขุดเจาะและพบว่ามีนํ้ามากพอก็สามารถดําเนินการใน
รูปแบบธนาคารนํ้าใต้ดินได้ โดยจะให้การสนับสนุนเป็น ๒ แบบ คือ การสนับสนุน
วัสดุงบประมาณและเคร่ืองจักรโดยหน่วยงานที่ขอรับไม่มีค่าใช้จ่าย และที่สนับสนุน
เครื่องจักรและหน่วยงานที่ขอรับเป็นผู้รับผิดชอบนํ้ามันเช้ือเพลิง  สําหรับการขุด
เจาะบ่อบาดาล จะเจาะใกล้กับบริเวณของประปาหมู่บ้าน เพ่ือสะดวกในการนํานํ้า
ขึ้นมาอาจจะนํามาผลิตเป็นประปาหมู่บ้าน  

  ๗.๒ โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าเขามะกอกงบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามที่อาจารย์ชีวะ ได้ถวายฎีกาไปยังสํานักพระราชวัง เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าเขา
มะกอก ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมาตรวจสอบพ้ืนที่
ในปี ๒๕๕๘   ได้จัดให้มีการประชุมจากส่วนต่างๆ  แต่โครงการได้หยุดไป น้ัน  เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้มีนํ้าใช้ จึงได้ติดตาม
ความคืบหน้าเรื่องการขุดลอกอ่างเก็บนํ้ายังสํานักนายกรัฐมนตรี  หากได้รับ
งบประมาณจะสามารถเช่ือมแหล่งนํ้าสายต่างๆ ทําให้ประชาชนมีนํ้าใช้ได้เพียงพอ
และช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

  ๗.๓ เสนอโครงการขุดลอกคลองในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  เสนอของบประมาณ
จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
ประกอบด้วย   บ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ บ้านคําไฮ  หมู่ ๑๕ บ้านบุตาสง หมู่ ๗ 
และหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเสนอโครงการ คือ บ้านวังรางใหญ่  หมู่ ๖ บ้านวังรางใหญ่
พัฒนา หมู่ ๒๐  บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐   

  ๗.๔ การซ่อมแซมถนนภายในตําบลหลังฤดูฝนในห้วงเดือนพฤศจิกายน ได้ประสาน
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือขอสนับสนุนเคร่ืองจักร และ
เครื่องมือในการซ่อมแซมถนน ขอให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งความต้องการในการ
ซ่อมแซมถนนเส้นใด ตามแบบที่ อบต. ได้จัดทํา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต.  ๘) การรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย จากกรุงเทพมหานคร 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขอรับโอนรถดับเพลิงและกู้ภัย
จากกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ัน 
บัดน้ีได้ดําเนินการโอนเป็นพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า



 
 

๘ 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพ่ือนํามาใช้งานได้ตามปกติ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซม และสํานักงานในการจัดเตรียม
เอกสารและการดําเนินการประสานงานต่าง โดยงบประมาณน้ันจะนําไปซ่อมแซม
ป๊ัมลม ในส่วนยางรถยนต์ การทําสี และการหุ้มเบาะ จะใช้งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณ ในการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน
พฤศจิกายน ระหว่างที่รอรถที่ซ่อมแซมให้ ขอความร่วมมือท่านสมาชิก หมู่ ๑ และ 
หมู่ ๒  ประสานเจ้าหน้าที่ร่วมสํารวจตรอกหรือซอยที่รถดับเพลิงเข้าไปถึง เพ่ือ
พิจารณาจัดซื้อหัวดับเพลิง เป็นการเตรียมความพร้อม ส่วนหนึ่งให้ประสานไปยัง
กรมธุรกิจพลังงานเพ่ือติดต้ังหัวดับเพลิงในโรงงานเช่นใน บริษัท โซล่าพาวเวอร์  
ขอให้ท่านรองวินัยได้ประสานเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต.  ๙) การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภัยพิบติัภาวะฝนแลง้ ปี ๒๕๖๒  

ความเสียหาย 
หมู่ 

ข้าว พืชไร ่
ราย วงเงินช่วยเหลือ (บาท) 

๑ ๖๖ ๔๔ ๑๕ ๑๒๓,๙๗๐.๐๐ 
๒ ๓๕ ๑๓ ๘ ๕๓,๘๗๐.๐๐ 
๓ ๑๒ ๑๒ ๓ ๒๗,๑๓๒.๐๐ 
๔ ๑,๓๔๗.๒๕ ๒,๒๖๗.๗๕ ๑๙๒ ๔,๑๐๒,๘๖๖.๒๕ 
๕ ๓๕๙ ๑,๓๓๐ ๑๒๘ ๑,๙๒๖,๔๐๗.๐๐ 
๖ ๔๐๔ ๗๙๔ ๑๐๗ ๑,๓๖๑,๑๖๔.๐๐ 
๗ ๔๑ ๑๔๑ ๑๔ ๒๐๗,๕๐๑.๐๐ 
๘ ๓๓๕ ๑,๑๐๑ ๖๕ ๑,๖๓๖,๘๐๓.๐๐ 
๙ ๕๙ ๑,๖๔๔ ๙๑ ๑,๙๕๒,๙๗๐.๐๐ 
๑๐ ๒๓๕ ๑,๕๐๑.๗๕ ๙๐ ๑,๙๘๕,๕๖๔.๐๐ 
๑๑ ๕ ๗๒๓ ๔๑ ๘๓๕,๕๖๙.๐๐ 
๑๒ ๔๑๙ ๗๑๓.๒๕ ๖๖ ๑,๒๘๕,๑๕๘.๐๐ 
๑๓ ๑๕ ๕๔๔ ๓๕ ๖๔๑,๒๐๗.๐๐ 
๑๔ ๖๐.๕ ๒๙๒ ๒๓ ๔๐๒,๕๕๒.๕๐ 
๑๕ ๕๗.๗๕ ๒๙๗ ๓๓ ๔๐๕,๒๓๑.๗๕ 
๑๖ ๓๕ ๓๐๖ ๒๕ ๓๙๐,๒๔๓.๐๐ 
๑๗ ๔๓๘ ๖๓๙ ๘๗ ๑,๒๒๑,๐๖๖.๐๐ 
๑๘ ๗๑.๗๕ ๑,๒๒๓.๒๕ ๑๑๗ ๑,๔๘๔,๑๔๘.๗๕ 
๑๙ ๗๙๐.๕ ๑,๑๐๙.๕ ๑๔๐ ๒,๑๕๓,๕๓๒.๕๐ 
๒๐ ๑๓๕ ๖๓๖ ๔๙ ๘๘๒,๖๐๙.๐๐ 
รวม ๔,๙๒๒.๗๕ ๑๕,๓๓๑.๕ ๑,๓๒๙ ๒๓,๐๗๙,,๕๘๒.๗๕  

  ตามท่ีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอสูงเนิน 
หรือ ก.ช.ภ.อ.สูงเนิน ร่วมกับ กํานัน นายก อบต.ทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ และ
ป้องกันจังหวัด ร่วมกันพิจารณา  โดยแต่ละตําบลจะทําการรวบรวมรายช่ือ
เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ  แบ่งตามประเภทความเสียหาย ซึ่งขณะน้ีได้มีการ



 
 

๙ 

ประชุมและเสนอความเห็นชอบให้ ก.ช.ภ.จ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณตามระเบียบและหลักเกณฑ์  ซึ่งแยกเป็นประเภทการช่วยเหลือดัง
ตารางข้างต้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต.  : ๑๐)  เรื่อง  การประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการ

วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านคําไฮ 
     ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตําบลมะเกลือเก ่า ได ้ร ับแจ ้งจากผู ้นําและ
ประชาชนบ้านคําไฮ หมู่ ๑๕  ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีนํ้าสะอาด
เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากแหล่งนํ้าภายในหมู่บ้าน คือ อ่างเก็บนํ้าบ้าน
คําไฮ มีสภาพเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น ทําให้นํ้าไม่สามารถนํามาผลิตนํ้าประปา
ใช้ในหมู่บ้านได้  ซี่งเกิดจากปริมาณออกซิเจนลดน้อยลง เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จึงได้ประสานของความ
ร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร
และอุปกรณ์เพื่อมาปรับปรุงคุณภาพนํ้าอ่างเก็บนํ้าบ้านคําไฮ  โดยนํานํ้าไป
วิเคราะห์ตามกระบวนการในห้องแลป ซึ่งหากผลออกมาว่าสามารถฟ้ืนฟูได้ก็จะเร่ง
ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้มีนํ้าสะอาดใช้โดยเร็ว หากไม่ได้ก็ต้องประชุมหารือ
แนวทางดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า

จํานวน  ๑  สมัย คือ 
ประธานสภา อบต. : การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่  ๔ ประจําปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม

๒๕๖๒ ซึ่งรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่ 

ที่ประชุม  : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๔ ประจําปี 
๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ด้วยคะแนน  ๒๐  เสียง  

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง ขอยกเลิกมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑)  
ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

   



 
 

๑๐ 

นายก อบต. : ตามท่ีได้ย่ืนญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมจากยอดเงินทุนสํารองสะสม
ร้อยละสิบห้า ของงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑) “กรณีที่
ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด” จํานวน ๒ โครงการ 
 โครงการ งบประมาณ (บาท) 
๑. โครงการขุดลอกอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ ๔๘๐,๐๐๐  
๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังรางน้อย  
หมู่ ๙ (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า) 

๘๙๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณท้ังสิน้ ๑,๓๗๐,๐๐๐ 
และที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจําปี 
๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วน้ัน แต่เน่ืองจากระหว่างห้วงเวลาใน
การขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน ได้มีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงนาม
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาให้สามารถนําเงินสะสมมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ 
ด้าน ประกอบด้วย ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข็มเข็งให้
ชุมชน ๓.ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕.ด้านการศึกษา 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการทั้ง ๒ โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่
ประชุมสภาได้มีมติยกเลิกการให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว เพ่ือนําโครงการทั้ง 
๒ โครงการ มาพิจาณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในวาระที่ ๓.๒ ต่อไป 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการยกเลิกมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑) เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒  
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๒ โครงการ ๑.โครงการขุดลอกอ่างเก้ิง 
หมู่ ๑๑ และ ๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐ ลูกบาศก์
เมตร บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า) 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
     ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เชิญนายก
ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 



 
 

๑๑ 

นายก อบต. : ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ในการนําเงินสะสมมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมใน ๕ ด้าน ประกอบด้วย  ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒. ด้าน
การสร้างความเข้มเข็งให้ชุมชน ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ๕. ด้านการศึกษา ซึ่งมีระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน
สะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 

      ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑        
     ข้อ ๘๘ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่
ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ไม่เพียง
พอที่จะดําเนินการตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินสะสมทด
รองจ่ายไปพลางก่อนได้ 
     กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับ
เงิน หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงิน
สะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้  เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้งให้บันทึก
บัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
     กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจําเป็นกิจการ
พาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือ
บริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืม
สะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

       ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข 
     ๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
     ๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขั้น 
     ๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 
 



 
 

๑๒ 

     ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน
การคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
     ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่ มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจําเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ดําเนินการ  โดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้
จ่ าย เ งินสะสมหรือ เ งินทุนสํ ารอง เงินสะสมตามข้อ  ๘๗  และข้อ  ๘๙  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่าย
จากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
     ๒) ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๓  
          ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ
ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการ
ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายระ เ บี ยบ  ข้ อ บั งคั บ  คํ า สั่ ง ห รื อห นั งสื อสั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย คือ  
    (๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
    (๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหน้ี 
    (๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน 
          ข้อ ๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผูกพันได้ตาม
ข้อความท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
     ๓)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๕  ลง
วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถ
นําเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้
กําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ 
ด้าน ประกอบด้วย  
          ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
          ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
          ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
          ๕. ด้านการศึกษา 
และอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ .  ๒๕๔๗   และ ท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เ ติม



 
 

๑๓ 

ปลั ด ก ร ะท รว งมหาด ไทย โ ดยคว าม เ ห็ นชอบขอ ง รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนําเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณากันเงิน
สะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจําเป็น โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงินการ
คลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น 
     แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ 
      ๑. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
ดังน้ี 
          ๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีนําไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่ง
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้ว
นําไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือยังไม่ได้เบิก
จ่า เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนําไปใช้ได้ 
          ๑.๒ ก่อนจะนําเงินสะสมตามจํานวนในข้อ ๑.๑ ไปใช้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกันเงินสํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจําเป็น โดยให้คํานึงถึงสามารถ
ทางการเงินการคลัง 
 
      ๒. กําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินสะสม
ไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังน้ี 
          ๒.๑ โครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
           ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสําคัญกับ
โครงการ ดังน้ี 
               ๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
                    - โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  
การจราจร ระบบส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจาย
ข่าว ระบบระบายน้ําเสียในชุมชน ลานตากเพ่ือการเกษตร แหล่งกักเก็บนํ้า ระบบ
นํ้าบาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค ระบบการกําจัดขยะ 
                    - โครงการขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพ่ือ
ป้องกันแล้ง 



 
 

๑๔ 

                    - โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น ธนาคาร
นํ้า เป็นต้น 
                    - โครงการก่อสร้างสนามกีฬา / สวนสาธารณะ 
               ๒.๒.๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 
                    - โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
                    - โครงการจัดต้ัง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส / ยากจน / พิการ 
                    - โครงการ ๑ ชุมชน ๑ กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ 
                    - โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การจัดสร้าง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซมสถานที่ออกกําลังกาย การจัดหาเคร่ืองเล่นออกกําลังกาย
ภายในชุมชน เป็นต้น 
               ๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
                    - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
หรือประชาชนที่ว่างงาน เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
                    - โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 
                    - โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
                    - โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่ม
เสี่ยงในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
                    - โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
                    - โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ 
                    - โครงการส่งเสริมการจัดต้ังตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 
              ๒.๒.๔ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
                    - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน  
                    - โครงการมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
                    - โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
                    - โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมสถานที่ท่องเท่ียวในท้องถิ่น เช่น 
สถานที่บริการ นักท่องเที่ยว ห้องนํ้า ถนน ไฟฟ้า สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นต้น  
               ๒.๒.๕ ด้านการศึกษา เช่น 
                    - โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา 
                    - โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
                    - โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 
     ๓. การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การกีฬา 
หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล 
     ๔. การจัดทําโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็
อาจพิจารณาใช้แรงงานนอกพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม  
     จากระเบียบและหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวน ๑๒ โครงการ รวม
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๖๐,๔๐๐ บาท    



 
 

๑๕ 

     เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงขอรายงานเงิน
สะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๔,๓๔๓,๖๖๙.๔๖ บาท 
หัก -ลูกหน้ี ๕๘๘,๘๘๓.๔๖ บาท 
 -ลูกหน้ีรายได้อ่ืนๆ 

 (ค่านํ้าประปา) 
๔๗๐,๗๕๒.๐๐ บาท 

หัก -กันเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติ
แล้วและยังอยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวน – โครงการ 

- บาท 

 -กันเงินสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บุคลากร ๒ เดือน  

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 -กันเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มสีาธารณภัย 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

คงเหลือเงินสะสมทีส่ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ๗,๒๘๔,๐๓๔.๐๐ บาท 
ทุนสาํรองเงินสะสม ณ วันที ่๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๑๒,๗๘๐,๖๙๑.๑๒ บาท 

 
  ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาตามลําดับและพิจารณาตามภาพที่นําเสนอ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ขอให้ผู้บริหารและหมู่บ้านที่

โครงการ ได้ช้ีแจงตามลําดับและขอให้พิจารณาอนุมัติรวมทุกโครงการในคร้ังเดียว  
ประธานสภา อบต. : ๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา (อ่างเก้ิง)   หมู่ที่  ๑๑  งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ 

บาท  
     เพ่ือเป็นค่าขุดลอกอ่างเก็บนํ้าขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๔ เมตร (อัตราลาดเอียง ๑:๑.๕ เมตร) ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๙ ,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๔๘ ลําดับที่ ๔๐    และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีได้ขอยกเลิกในวาระที่ ๓.๑ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มี
นํ้าใช้ในการอุปโภคบริโภค จึงได้นํามาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ ได้ช้ีแจง 
นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: สําหรับอ่างเก้ิงได้ใช้กักเก็บนํ้าเพ่ือผลิตประปาให้กับบ้านหนองเลาและหมู่บ้าน
ข้างเคียงจํานวน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑  บ้านคําไฮ หมู่  ๑๕   บ้าน
บุตาสง หมู่ ๗ เป็นแหล่งนํ้าที่สะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทางหมู่บ้านหนอง
เลาและหมู่บ้านข้างเคียงจึงเห็นว่าควรจะขุดลอกให้มีความลึกมากขึ้น เพ่ือไว้สําหรับ
ใช้กักเก็บนํ้าในช่วงฤดูฝนเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง เพราะจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาได้
ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค บริโภค 



 
 

๑๖ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙  

งบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท  
     เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูง (Elevated Tank) ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์ต่อ
ช่ัวโมง พร้อมประสานท่อนํ้าขึ้นถังสูง (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๔ ลําดับที่ ๒๗๓ และตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน                               

นายก อบต. : สําหรับโครงการน้ีได้ขอยกเลิกในวาระที่ ๓.๑ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มี
นํ้าสะอาดใช้ให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เน่ืองจากบ้านวังรางน้อยเป็นหมู่บ้านใหญ่  จึง
ได้นํามาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม   

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: สําหรับในหมู่ ๙ บ้านวังรางน้อยปัจจุบันได้มีจํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีการ
ขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน ทําให้ความต้องการใช้นํ้าเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบัน
ประปาท่ีใช้อยู่น้ันมีขนาดเล็ก ทําให้แรงดันนํ้าที่ส่งนํ้าตํ่า การส่งนํ้าไปไม่ถึงทุก
ครัวเรือน  ประกอบกับแหล่งนํ้าที่มีอยู่นํ้าเร่ิมมีปริมาณลดลง ทําให้ประชาชนขาด
นํ้าใช้และได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก หากได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้าง
หอถังสูงระบบประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นระบบประปาที่มีขนาดใหญ่ 
จะทําให้ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๓. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ – บ้านห้วยไผ ่หมู่  

๑๐ งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท  
     เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  Cape Seal  แบ่งเป็น ๕ ช่วง       
          ช่วงที่ ๑ กม ๕+๗๗๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร   
          ช่วงที่ ๒ กม ๘+๓๐๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  
          ช่วงที่ ๓ กม ๙+๔๐๐   กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
          ช่วงที่ ๔ กม ๑๑+๕๐๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร   
          ช่วงที่ ๕ กม ๑๒+๗๐๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลําดับที่ ๑๐๒  และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน                              

   



 
 

๑๗ 

นายก อบต. : สําหรับโครงการซ่อมสร้างถนนเส้นบ้านหนองม่วง – บ้านห้วยไผ่ ปัจจุบันถนนมี
ความชํารุดเสียหายอย่างมาก และได้มีการร้องเรียนให้เร่งดําเนินการซ่อมแซม ซึ่ง
จะแบ่งเป็นการซ่อมออกเป็น ๕ ช่วง ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่ไปยังบ้านห้วยไผ่ ที่
ชํารุดเสียหายอย่างหนัก 

นายนวม   เมนิขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: สําหรับโครงการที่ซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นน้ี แบ่งออกเป็น ๕ ช่วง ช่วงที่ ๑ เป็น
ช่วงที่ได้มีการร้องเรียน ถนนมีสภาพทรุดตัวลง เบ้ืองต้น อบต. แก้ไขโดยนําหินคลุก
มาถมเพ่ือให้รถว่ิงได้  ช่วงที่ ๒ จะอยู่บริเวณโค้งบ้านหนองหลักพันถนนมีสภาพทรุด
ตัว ช่วงที่ ๓ บริเวณก่อนถึงบ้านผู้ใหญ่ก้องบุญ ช่วงที่ ๔ ทางเข้าบ้านห้วยไผ่  ช่วงที่ 
๕ ช่วงทางโค้งวัดห้วยไผ่ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวน้ีมีหลายหมู่บ้านที่ใช้สัญจรไปมาและมี
รถบรรทุกหนักว่ิงผ่าน ทําให้ถนนชํารุดเสียหาย และได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยคร้ัง 
ดังน้ันเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอหที่ประชุมสภาได้
พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๔.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ 

บ้านวังรางใหญ่  งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท  
     เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๖ ลําดับที่ ๑๐๙และตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน                                

นายก อบต. : โครงการน้ีได้รับเรื่องความเดือดร้อนเข้ามาหลายคร้ัง เน่ืองจากเป็นถนนที่เข้า
หมู่บ้าน จึงได้นําเข้าขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังน้ี 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้นําปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  หมู่ ๖  เข้า
พิจารณาในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งน้ี สําหรับถนนเส้นน้ีเป็นเส้นที่สําคัญ
เป็นเส้นทางที่ใช้เข้าออกหมู่บ้าน ได้เกิดทรุดตัวทําให้ถนนว่ิงได้ทางเดียว เน่ืองจาก
เป็นทางนํ้าไหล ทําให้ถนนอ่อนตัว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีรถเสียหลักตกถนน  เบ้ืองต้นได้
นํายางมะตอยท่ี อบต. ได้อนุเคราะห์มาโรยไว้ให้พอสัญจรไปมาได้ เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอให้ทุกท่านได้อนุเคราะห์เห็นชอบโครงการน้ี 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๕. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน-ถนนลาดยาง  

บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
     เพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕-๘ เมตร ระยะทาง ๕๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๕๐ ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏใน



 
 

๑๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลําดับที่ ๑๐๓ และตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

นายก อบต. : ถนนเส้นดังกล่าวน้ีได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยคร้ัง สืบเน่ืองมาจากถนนที่ชํารุดเสียหาย 
จึงเห็นควรดําเนินการซ่อมแซม  

นายนาม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ถนนเส้นน้ีเป็นถนนที่เช่ือมต่อระหว่างถนนลาดยางและถนนคอนกรีตทางเข้า
หมู่บ้านเข้ามาจนสุดหมู่บ้าน ซึ่งถนนทรุดทําให้มีนํ้าขังและเป็นดินโคลนเน่ืองจากนํ้า
ไหลพัดนําดินถนนที่ยังไม่ได้ลาดคอนกรีตลงมาด้วย จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
ขอความอนุเคราะห์มายังทุกท่าน   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๖. โครงการขุดขยายสระน้ํา บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท  

     เพ่ือขุดขยายสระนํ้า ขนาดกว้าง ๑๔  เมตร  ยาว ๗๖ เมตร ลึกเฉล่ีย ๔ เมตร 
อัตรา ๑ : ๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๑ ลูกบาศก์เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๔๕ ลําดับที่ ๑๔   และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน                 

นายก อบต. : เน่ืองจากในปี  ๒๕๖๒ ตําบลมะเกลือเก่า ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง หลายหมู่บ้านได้
ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้ สําหรับในหมู่ ๑๐ เป็นอีกหมู่บ้านทีประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าใช้อย่างหนัก ทางหมู่บ้านจึงขอให้ดําเนินการขุดขยายสระนํ้า เพ่ือ
รองรับนํ้าในช่วงฤดูฝนเพ่ือกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: สําหรับบ้านห้วยไผ่ได้ประสบปัญหาภัยแล้วติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ทําให้
นํ้าในแหล่งนํ้าที่ผลิตประปาแห้งขอด ประชาชนไม่มีนํ้าใช้ หมู่ ๑๐ จึงขอความ
อนุเคราะห์ในการขุดขยายสระนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บนํ้าให้มากขึ้น เพ่ือใช้ไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๗ . โครงการขุดขยายสระน้ําประปา บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ 

งบประมาณ ๓๕๓,๐๐๐ บาท  
     เพ่ือขุดขยายสระนํ้าประปา ขนาดกว้าง ๕๐  เมตร  ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ 
เมตร อัตรา ๑ : ๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.กําหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๖ ลําดับที่ ๒๓   และตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน                             



 
 

๑๙ 

นายก อบต. : บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ เป็นอีกหมู่บ้านหน่ึงทีประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า
ใช้ ระบบประปาต้องหยุดการจ่ายนํ้า เน่ืองจากปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าไม่เพียงพอ จึง
ได้เสนอโครงการขุดขยายสระนํ้าประปาเพ่ือปริมาณนํ้าไว้ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน 
และให้เพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: สําหรับหมู่ ๑๒ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกแต่
ปริมาณนํ้าฝนน้ันยังน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ดําเนินการขุดขยายเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ํา และหากได้รับการพิจารณา
อนุมัติแล้วสามารถดําเนินการขุดได้ทันทีเพราะไม่มีนํ้าเข้ามา ขอความอนุเคราะห์
จากสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๘. โครงการติดต้ังระบบสูบน้ําบาดาล พร้อมชุดจ่ายน้ํา บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 

๑๗  จํานวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท  
     เพ่ือติดต้ังระบบสูบนํ้าบาดาล พร้อมอุปกรณ์ชุดจ่ายนํ้า  จํานวน  ๒ แห่ง 
งบประมาณ แห่งละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้า ๘๙ ลําดับที่ ๒๒๖และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในแนวทางการใช้จ่าย เงินสะสมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

นายก อบต. : ปัจจุบันระบบประปาของบ้านโสกจานได้ปิดลงเน่ืองจากมีนํ้าไม่เพียงพอในการผลิต
นํ้าประปา และระบบประปาตัวเก่านํ้าขุ่นมาก ไม่สามารถนํามาใช้ได้ จึงเห็นควรเปิด
ใช้นํ้าบาดาลที่มีอยู่โดยเพ่ิมการติดต้ังระบบสูบนํ้าพร้อมชุดจ่ายนํ้า เพ่ือสูบนํ้ามาใช้
ให้สะดวกและสามารถสูบนํ้าได้ปริมาณมากขึ้น 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: สําหรับปัญหาของบ้านโสกจาน คือ ปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้เน่ืองจากระบบประปา
ปิดลง แต่ยังมีนํ้าบาดาลที่สามารถใช้การได้และชาวบ้านก็ช่วยเหลือตนเองโดยการ
หาแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียงใช้ และรถนํ้าที่ได้จัดส่งนํ้าช่วยเหลือ ดังน้ันหากได้ติดต้ัง
ระบบสูบนํ้าบาดาล พร้อมชุดจ่ายนํ้าจะช่วยให้สามารถสูบนํ้ามาใช้ได้สะดวกข้ึน โดย
จะมี ๒ จุด คือ คุ้มบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน และ คุ้มป่าง้ิว 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๙. โครงการติดต้ังระบบสูบน้ําบาดาล  พร้อมชุดจ่ายน้ํา  บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑  

งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
     เ พ่ือติด ต้ังระบบสูบ นํ้าบาดาล  พร้อมอุปกรณ์ชุดจ่ าย นํ้า   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๙ ลําดับที่ ๒๒๗  และตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน                               



 
 

๒๐ 

นายก อบต. : สําหรับการติดต้ังระบบสูบนํ้าบาดาลพร้อมชุดจ่ายนํ้าน้ี จุดประสงค์เพ่ือให้รถนํ้าของ 
อบต. ได้ใช้เป็นจุดรับนํ้าเพ่ือนํานํ้าส่งในหมู่บ้านที่ขาดแคลนนํ้า เน่ืองจากบาดาล
แห่งน้ีมีนํ้าอยู่ตลอดปี พอที่จะช่วยเหลือในหมู่บ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ในเรื่องนํ้าได้ และขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจง 

หัวหน้าสํานักปลัด : ในการติดต้ังระบบสูบนํ้าบาดาล  พร้อมชุดจ่ายนํ้า  บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑  เป็น
นโยบายที่สํานักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน่ืองจากพิจารณา
แล้วว่าบ่อนํ้าบาดาลแห่งน้ีมีบริเวณนํ้าตลอดปีและมากพอที่รถบรรทุกนํ้าสามารถ
นํามาช่วยเหลือหมู่บ้านอ่ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ หรือใช้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการต่อคิวรับนํ้าที่ประปาสีคิ้ว
และค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่านํ้ามันเช้ือเพลิง รวมถึงเป็นการร่นระยะทางในการเดินทาง
ในการจัดส่งนํ้าในกับหมู่บ้านต่างๆ  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: จากท่ีได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร กองช่าง ได้ลงสํารวจบ่อบาดาลแห่งน้ี พบว่ามี
ปริมาณนํ้ามาก หากได้ดําเนินการติดต้ังระบบสูบนํ้าบาดาล  พร้อมชุดจ่ายนํ้า และ
มอเตอร์ที่สูบนํ้าน้ันต้องเพ่ิมเป็นขนาด ๓ แรง  สามารถที่จะสูบนํ้าได้หลายเที่ยว 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๑๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท  

     เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในตําบลมะเกลือเก่าให้มีสุขภาพดีและรักการ
ออกกําลังกาย จึงได้จัดหาเคร่ืองเล่นออกกําลังกายกลางแจ้ง  ประกอบด้วย  

๑. เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกําลังแขน ๒ ระบบ 
๒. เครื่องบริหารไหล่และขา แบบยํ่าขึ้นลงสลับแขนขา (แบบคู่) 
๓. เครื่องบริหารหลังไหล่ขาสะโพกแบบเบาะยก ไร้สปิง 
๔. เครื่องว่ิงเดินแบบเบาสลับซ้ายขวา แบบติดเบรค 
๕. เครื่องออกกําลังข้อเข่า 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๓ ลําดับที่ ๙ และตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน
แนวทางการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 

นายก อบต. :      ตามหนังสือที่อ้างถึงและนโยบายของรัฐบาล น้ัน จึงเห็นว่าการดําเนินโครงการ
น้ีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยจะดําเนินการติดต้ังเคร่ืองเล่นออกกําลังกาย
กลางแจ้งไว้ยัง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบส่าง และจะจัดทําให้
มีลู่ว่ิงออกกําลังกาย เพ่ือเป็นสวนสุขภาพ สวนสาธารณะของตําบลมะเกลือเก่า ให้
ประชาชนได้ออกมาใช้ออกกําลังกาย ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็น
สถานที่กว้างขวาง มีห้องนํ้าที่สะดวก 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
   



 
 

๒๑ 

  ๑๑.โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย งบประมาณ 
๒๕๑,๕๐๐ บาท   
     เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเพ่ือการศึกษา  ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ   ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทั้ง ๗ แห่ง  
ประกอบด้วย 

๑. โต๊ะกิจกรรมทรงกลม  ขนาด ๘๕ x ๕๐ ซม.  จํานวน ๔๘ ตัว 
๒. เก้าอ้ีเด็ก ตัวเล็ก ขนาด ๒๘ x ๒๘ ซม         จํานวน ๓๐ ตัว 
๓. วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๐ ลําดับที่ ๑๐ และ
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม๒๕๖๒ ใน
แนวทางการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  ในข้อ ๓ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การกีฬา หรือ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ตามนโยบายของรัฐบาล 

นายก อบต. : สืบเน่ืองจากที่ได้ลงตรวจเย่ียมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง พบว่าบางศูนย์ฯ 
เด็กนักเรียนไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือ เน่ืองจากจํานวนโต๊ะไม่เพียงพอ และบางส่วนได้
ชํารุด เสียหาย จึงได้ให้ครูและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจํานวนนักเรียน จํานวนโต๊ะ 
และเก้าอ้ีให้เพียงพอ ต้องจัดหาเพ่ิมเติมก่ีตัว ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ ได้แจ้งยอดมาที่เสนอ  
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ต่างๆ แก่เด็กในศูนย์ฯ  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มี ขอดําเนินการในโครงการต่อไป 
  ๑๒. โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ งบประมาณ ๓๗๐,๙๐๐ บาท  
     เพ่ือปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  
เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการนําเสนอการเรียนรู้แนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการในพระราชดําริ รวมถึงใช้ในการประชุม  และการศึกษาดูงาน
ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

๑. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
๒. ติดต้ังผ้าม่าน 
๓. ติดต้ังเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ น้ิว 
๔. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน หรือ ชนิดแขวน ขนาด 

๔๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลําดับที่ ๒๐ และ
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน
แนวทางการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ  ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                                         



 
 

๒๒ 

นายก อบต. : ตามท่ีสภาฯ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการติดต้ังกระจกตัวอาคารศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งคาดว่าการติดต้ังจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมน้ี แต่เน่ืองจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์ฯ แห่งน้ีได้ใช้สําหรับ
จัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆ  จึงเห็นควรที่จะ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดผ้าม่าน ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และโปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพ เพ่ือรองรับเป็นสถานที่ในการประชุมที่ครบวงจร  และเมื่อได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วจะเชิญอธิบดีกรมป่าไม้มาเป็นประธานเปิดอาคารแห่งน้ี เน่ืองจากมี
การทํางานร่วมกันและได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ฯ แห่งน้ี  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ทีประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดต้องการจะสอบถาม ขอมติทีประชุมในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

จํานวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๔,๐๖๐,๔๐๐ บาท    
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจํานวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น  ๔,๐๖๐,๔๐๐ บาท   ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินรายรับและมีการขอคืนใน

ลักษณะของลาภมิควรได้ตาม ข้อ ๙๔  
ด้วยกองคลัง อบต.มะเกลือเก่า มีรายรับจากเงินค้ําประกันสัญญาของผู้รับจ้างที่
ไม่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๓  
โครงการ โดยมีผู้รับจ้างขอคืนเงินค้ําประกันสัญญา ดังน้ี 

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  นายวศิน จิตต์พานิช  จํานวนเงิน  ๔,๙๐๐ 
บาท 

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หจก.ผาสุขมูล จํานวนเงิน ๔,๓๕๐ บาท 
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หจก.ตัวต่อก่อสร้าง จํานวนเงิน ๙,๑๐๐ บาท  

รวมเป็นเงิน ๑๘,๓๕๐ บาท ซึ่งเงินรายรับดังกล่าวได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้วน้ัน  
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เพ่ือ
จ่ายคืนให้ผู้รับจ้างต่อไป ขอเชิญกองคลังได้ช้ีแจง 

ผอ.กองคลัง : สําหรับการขอคืนเงินค่ําประกันสัญญาจํานวน  ๓ โครงการ ที่เป็นรายรับจากที่ผู้
รับจ้างวางเงินค้ําประกัน ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งประกอบด้วย  

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกมิตรภาพ-วัดบุ่งคล้า 
จํานวนเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท  เงินค้ําประกัน ๔,๙๐๐ บาท  โดยนายวศิน 
จิตต์พานิช เป็นผู้รับจ้าง 

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อ
พักถนนภายในหมู่บ้าน  ม.๕ บ้านหนองม่วง จํานวนเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท 
เงินค้ําประกัน  ๔,๓๕๐ บาท  โดย หจก.ผาสุขมูล เป็นผู้รับจ้าง 

๓. โครงการขุดขยายสระนํ้าพร้อมงานวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ ๑๔ บ้านหนองซาด จํานวนเงิน ๑๘๓,๐๐๐ บาท  เงินค้ําประกัน 
๙,๑๐๐ บาท  โดย หจก.ตัวต่อก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง 

แต่เมื่อถึงระยะเวลาที่ทําสัญญาปรากฏว่าผู้รับเหมาทั้ง ๓ ราย ไม่ได้มาทําสัญญา
เพ่ือดําเนินการโครงการ  อบต. จึงได้ทําสัญญากับผู้รับจ้างรายอ่ืน    ทําให้เงินค้ํา



 
 

๒๓ 

ประกันสัญญาที่ได้เรียกเก็บทั้ง ๓ ราย ที่นําเข้าเป็นรายได้ตกเป็นเงินสะสม  ดังน้ัน  
เมื่อจะต้องนําเงินค้ําประกันคืนแก่ผู้รับเหมา จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๙๔ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ปลัด อบต. : ขอแจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ กําหนดว่ากรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ ดังน้ี 

(๑) การรับชําระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 
(๒) ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 

และไม่มีการพิจารณาการประกวดราคาใหม่ ตามระเบียบฯ พัสดุ 
(๓) เงินที่ได้รับชดใช้ไว้เกินความรับผิดชอบจากการละเมิดและข้อ ๙๖  

วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
          ๑. ขอเงินคืนภายหลังปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
          ๒. ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินรายรับและมีการขอคืนใน

ลักษณะของลาภมิควร (เงินค้ําประกันสัญญา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔ เป็นจํานวนเงิน ๑๘,๓๕๐ 
บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔ เรื่อง การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจําหน่ายลูกหนีค้้างชําระภาษี, การ

จําหนา่ยหนีส้ญู กรณีหนีค้้างชําระเกิน ๑๐ ปี  
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์การจําหน่ายหน้ีสูญ การลดยอด
ลูกหน้ีค้างชําระ และวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๗ ที่
กําหนดว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหน้ีจากลูกหน้ีที่ค้างชําระ
เกินกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไปด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงและได้ดําเนินการแล้ว ดังน้ี 
          (๑)  เร่งรัดติดตามให้มีการติดตามให้มีการชําระหน้ีแล้ว แต่ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียก
ชําระหน้ีได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องกระทําได้ 
 



 
 

๒๔ 

          (๒) กรณีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทผู้รับมรดกต้อง
เป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน (๑) 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
     ในการนี้กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า มีรายการภาษีบํารุงท้องที่ที่ขอจําหน่ายใน
แต่ละปีต้ังแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๑ จํานวน ๒๑ ราย เป็นเงิน ๑,๗๙๔.๐๐ บาท จึงขอ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

ปลัด อบต. : ตามระเบียบข้างต้นเน่ืองจาก อบต. ได้มียอดลูกหน้ีค้างชําระภาษีต้ังแต่ปี  ๒๕๕๑-
๒๕๖๑ จํานวน ๒๑ ราย เป็นเงิน ๑,๗๙๔.๐๐ บาท ซึ่งจะปรากฏอยู่ในบัญชีลูกหน้ี 
โดย อบต. ได้ดําเนินการติดตามและทวงถามแล้ว แต่ไม่มาชําระ  ดังน้ัน จึง
จําเป็นต้องจําหน่ายลูกหน้ีค้างชําระ  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
นายนวม  เมินขุนทด 
รองประธานสภา อบต. 

: ยังมีผู้ที่ไม่มาชําระและตามเก็บภาษียังไม่ได้ใช่หรือไม่ กรณีน้ีไม่มีมาตรการอ่ืนมา
แก้ไขหรือติดตามหรือไม่ 

ผอ.คลัง : อาจจะเกิดความเข้าใจผิดที่ได้มีการยกเลิกเก็บภาษีที่ดิน ภบท.๕  ทําให้ไม่มาชําระ
ภาษีในกรณีอ่ืน หรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน ทําให้ติดตามไม่ได้ 

นายก อบต. : ในกรณีเท่ากับเป็นการจําหน่ายลูกหน้ีค้างชําระ และตัดเป็นหน้ีศูนย์  
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการจําหน่ายลูกหน้ีค้างชําระภาษี, การจําหน่ายหน้ี

สูญ กรณีหน้ีคา้งชําระเกิน ๑๐ ปี  จํานวนเงิน ๑,๗๙๔.๐๐ บาท 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๒๐ เสียง  
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : ในวาระน้ีมีสมาชิกสภา อบต. ได้ย่ืนเสนอญัตติ ๑ ท่าน ขอเชิญช้ีแจง 
นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๑๐ 

: ด้วยถนนเส้นดังกล่าวได้รับงบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จํานวน ๒ เส้น  แต่ในเส้นที่  ๒ เป็นเส้นบ้านนางเล็ก  ศรีเทพ จากเดิมระยะทาง 
๘๕ เมตร แต่งบประมาณที่ต้ังไว้ทําได้เพียง  ๗๐ เมตร เหลือระยะอีก ๑๕ เมตร 
กว้าง ๓๕ เมตร ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการเมื่อมีฝนตกจะ
ทําให้เกิดนํ้าขัง ถนนลื่น กรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรได้  บ้านห้วยไผ่ขอรับ
การสนับสนุนวัสดุในการเทคอนกรีตเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบด้วย ปูน วายเมท ส่วน
แรงงานจะใช้คนในหมู่บ้านดําเนินการ 

นายก อบต. : มอบหมายกองช่างตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการ  
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง อ่ืนๆ  
นายก อบต. : ตามที่ได้แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านได้เสนอถนนที่ต้องการจะซ่อมแซมหลังฤดูฝน เพ่ือที่ 

อบต. จะทําการวบรวมโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนการดําเนินการ จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอให้แต่ละบ้านได้แจ้งถนนในเส้นทางที่
ต้องการจะดําเนินการซ่อมแซมทราบ 

ประธานสภา อบต. : ตามที่นายกได้นําเรียน ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้แจ้งถนนที่ต้องการจะซ่อมแซม ให้
เรียงตามลําดับหมู่บ้าน  



 
 

๒๕ 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑  

: ขอหินคลุกซอยช่างอาร์ม ระยะทาง ๓๕ เมตร ในส่วนที่ก่อสร้างไม่ถึง  และ
สอบถามเร่ืองการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานลอยกระทงในโซนล่าง อบต.
ได้สนับสนุนหรือไม่  

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณในงานลอยกระทง อบต.ได้สนับสนุนเช่นเดิม และจะเพ่ิม
งบประมาณเน่ืองจากในปีที่ผ่านมาทราบว่างบประมาณไม่เพียงพอ อีกประการหน่ึง
คือเพ่ือให้การจัดงานประเพณีสมพระเกียรติที่ได้รับพระประทีปพระราชทาน 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 

: ขอปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกหลังวัดสว่างบูรพารามไปถึงถนนยุทธศาสตร์  

รองนายก อบต. : ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัด อาจจะซื้อวัสดุให้ ส่วนแรงงาน
จะเป็นชาวบ้านช่วย เน่ืองจากเป็นเส้นทางที่ผู้มาทําบุญใช้เป็นเส้นทางประจําในช่วง
ที่มีงาน แต่มีสภาพเป็นหลุมและมีฝุ่นจํานวนมาก 

นายบุญส่ง  เปียจันทึก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ 

: ขอซ่อมแซมถนนหินคลุกสายต้นสําโรงติดแนวเขตตําบลมะเกลือใหม่  เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีสภาพชํารุด 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ 

: หมู่ ๕ ขอเกรด บด อัด ถนน ๑. คุ้มหนองโพธ์ิน้อย  ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ๒. คุ้ม
หลังบ้านครูอ๋ิว ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร  ๓. คุ้มหลังวัดไปสระประปา  ระยะทาง 
๑๐๐๐  เมตร  ๔. คุ้มนาลุงพร หลังบ้านตาคง  ๕. คุ้มหัวนา  ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 

นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนน จํานวน ๓ เส้น  คือ ๑. สายหัวเขา – วังรางใหญ่  
ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร  ๒. สายวังรางใหญ่ (คุ้มปากดง) – วังรางน้อย ขอเป็นปรับ
เกรดก่อน  ๓.  สายบ้านยายน้อม ระยะทาง  ๔๐๐ เมตร  

นางสมทรง ภู่ภูเขียว 
เลขานุการนายก อบต. 

: หมู่ ๗ ถนนสายบ้านนายโอ่บ เส้นทางไปฝาย สําหรับระยะทางให้ช่างสํารวจอีกคร้ัง 

นางบํารุง  จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอซ่อมแซมถนน จํานวน ๒ ซอย  คือ ๑. ซอยบ้านนางมงคล ข้างฟาร์มวัว ให้เป็น
ซ่อมแซมถนนหินคลุก  ระยะทาง ๕๐๐ เมตร  ๒. ซอยบ้านนายธนิต – คุ้มเขมร 
(บริเวณหน้าสถานีอนามัย ปลายราง) ขอเป็นถนนคอนกรีต เน่ืองจากหลุมลึก เมื่อมี
ฝนตกทําให้ทรายไหลออกไป 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแม่กมล แดงสูงเนิน ที่เหลือระยะทางประมาณ ๑๐๐ 
เมตร ที่ยังเข้า-ออก ลําบากมาก  

นายก อบต. : สําหรับถนนที่ทุกบ้านได้แจ้งเข้ามา จะได้ทําการสํารวจเส้นทางและต้องคํานวณ
ระยะทาง เพ่ือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ในส่วนที่มี
ระยะทางยาวมากๆ  หรือต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก อาจจะใช้งบกลาง
ดําเนินการ 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑. ขอบดอัดหินคลุกซอยข้างวัดห้วยไผ่ (ทางไปเมรุ)   ๒ ถนนเส้นหน้าบ้านนางช้อย
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร จนถงึเขตรอยต่อตําบลตะขบ ขอหินคลุกและปรับเกรด ๓. 
ปรับเกรด อัด บด เส้นไปอ่างประปาเลยจากที่ได้เทหินคลกุ  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ขอถนน ๑. หนิคลุกคุ้มเก้ิง ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  ๒. ถนนเส้นหนองเลา – บ้านหัว
เขาพัฒนา   การปรับเกรด บด อัด   ๑. ถนนคุ้มเกิ้ง-บ้านหัวเขา  ๒.คุ้มลุงประทีป-
หนองหลักพัน  ๓. คุ้มหนองเลาน้อย-หน้าโรงเรียนหนองเลา   

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอถนนหินคลุกเส้นทางเข้าประปาใหม่  และ เส้นทางเข้าคลองอีสานเขียว 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  และขอสูบส่งนํ้าระยะไกลจากคลองอีสานเขียวและบ่อของ
ลุงชัยเข้าสระนํ้าผลิตประปา  



 
 

๒๖ 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ๑. ปรับเกรด บด อัด ถนนเทวดา ระยะทาง ๖๐๐ เมตร กว้าง ๖-๘ เมตร ๒ .ถนน
หินคลุกทางขึ้นวัดบ้านหัวเขาพัฒนา ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร  และ
ซอยยายผัน ขอหินคลุก จํานวน ๑ รถพ่วง 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ขอหินคลุก พร้อมปรับเกรด ๒. ซอยข้างศาลาประชาคม บริเวณบ้านนายฉลอง- 
บ้านนายสังข์  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  ๒. ซอยข้างวัด บริเวณบ้านนาง
เอ่ียม ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอหินคลุก จํานวน ๑ รถพ่วง บริเวณซอยบ้าน ส.อบต.อุดม เน่ืองจากนํ้ากัดเซาะ
ถนนพังเสียหาย 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ถนนหินคลุกซอยบ้างนายฉวี ระยะทาง ๓๐๐ เมตร เพ่ือเช่ือมถนนลาดยาง ๒ ปรับ
เกรดถนน ซอยประปา และ ซอยจิรายุ  

นายปราโมทย์  มิดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ขอปรับเกรด บด อัด ถนนเส้นบ้านโสกจาน – บ้านหัวเขา และ เส้นบ้านโสกจาน – 
หนองไม้ตาย  และถนนหินคลุกเส้นบ้านโสกจาน – บ้านหนองม่วง ช่วงต่อจากถนน
คอนกรีต คุ้มป่าง้ิว ระยะทา ๑,๐๐๐ เมตร  เน่ืองจากถนนพังเสียหายมาก 

นายก อบต. : สําหรับถนนเส้นบ้านโสกจาน – หนองม่วง เน่ืองจากถนนเสียหายมาก ต้องใช้งบ
ฉุกเฉิน  

นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ซอยข้างบ้าน ส.อบต.ประทินทิพย์ – บ้านนายเทียนชัย (ซอยกลางบ้านโสกตาเข่ง-  
ซอยสุขฤดี) และปรับเกรด บด อัดสายเด่ินใหญ่ ร้านอาหารเจ้กุ๊ก (ถนนสาย ๒๔)  – 
บ้านนายบุญเสริม (บริเวณหัวสะพาน)    

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 
 

: ขอเพ่ิมเติม  ๑. ซอยสุขฤดี ช่วงต่อจากถนนคอนกรีต   ๒. ปรับเกรดถนนเลียบ
คลองหากมีงบประมาณเพียงพอให้ดําเนินการทั้งเส้น เน่ืองจากมีประชาชนใช้
เดินทางเป็นประจํา ๓. ขอหินคลุกและปรับเกรดเส้นบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ ๔. ปรับ
เกรดให้เป็นรูปถนนดินบริเวณป่าไผ่ใหญ่บริเวณถนนมิตรภาพ ตรงข้ามโรงไฟฟ้า  

นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายก อบต. 
 

: สําหรับเรืองปรับเกรดให้เป็นรูปถนนน้ัน จากหลักฐานได้ระบุเป็นถนนสาธารณะแต่
สภาพตอนน้ีเป็นที่นา และได้รวบรวมเอกสารของชาวบ้านเพ่ือขอปรับให้เป็นถนน 
ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการดําเนินการ ขอให้นายกได้
พิจารณา เน่ืองจากเป็นถนนที่เกษตรกรได้ใช้ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตร  

นายก อบต. : หมู่ ๑๙  ไม่มีสมาชิก ขอเสนอถนนเส้นเลียบคลอง คุ้มหินลาด  และ หมู่ ๒๐ เส้น
หนองไผ่น้อย หมู่ ๒๐ 

นายก อบต. : สําหรับเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้ากองช่างได้แจ้งว่าได้ดําเนินการซ่อมแซมทุกหมู่บ้านแล้ว 
ยังมีหมู่บ้านใดที่มีชํารุดเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายสมเกียรติ ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: หมู่ ๖ ขอไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านยายโปย ทางเข้าโรงเรียน   

นายก อบต. : สําหรับบริเวณดังกล่าวต้องเป็นการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องขอไปที่การไฟฟ้า 
นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ไฟฟ้าดับ ๑ จุดบริเวณเต็นท์รถชวลิตยนต์ 

นายวิวัฒน์  บัลลังค ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ไฟฟ้าดับจํานวน ๒ หลอด บ้าน ส.อบต. วิวัฒน์ บัลลังค์ 

นางสมทรง  ภู่ภูเขียว 
เลขานุกานายก อบต. 

: บ้านบุตาสงไฟฟ้าดับบริเวณหน้าศาลาประชาคม  

   



 
 

๒๗ 

นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสี่แยกวัดหนองม่วง 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: บริเวณหน้าบ้านนายประกอบ  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ๒ จุด คือ หน้าศาลาประชาคม 
(ร้านอาหารป้าไพ) และซอยสิบหน้าบ้านยายเที่ยงขอความอนุเคราะห์ติดหลอดไฟ 

นางบุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 

นายก อบต. : สําหรับหลอดใหม่จะติดต้ังให้หลังจากเดือนพฤศจิกายน  ช่วงน้ีขอซ่อมแซมไฟฟ้าให้
ครบทุกบ้านก่อน บ้านละ ๒ หลอดและต้องมีสายดับพร้อมอยู่แล้ว  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ไฟฟ้าแสงสว่างซอยผู้ใหญ่ทับทิม  

นายก อบต. : อยู่ระหว่างรอทําสัญญากับการไฟฟ้า  
ประธานสภา อบต. : สําหรับหมู่บ้านใดที่มีเรื่องความเดือดร้อน จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขขอเชิญแจ้ง

ต่อที่ประชุม 
นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาเช่ือมต่อระหว่างอาคาร และเพ่ิมเติมหลังคา
บริเวณแปรงฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑   
๒. ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งต้นจาจุรีบริเวณแยกทางไปวัดสว่างบูรพาราม 
เน่ืองจากมีก่ิงไม้หักหล่นใส่รถยนต์ที่สัญจรไป-มา 
๓. ขอความอนุเคราะห์วัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนบริเวณจุดเช่ือมต่อถนน
คอนกรีตหน้าบ้านนางอํานวย ทองสูงเนิน ทางไปวังเณร 

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ขอความอนุเคราะห์วัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนซอยกลางบ้าน เน่ืองจากถนน
ยุบ ได้แก่ ปูน ๑๕ ถุง ทราย ๒ คิว หิน ๒ คิว  โดยจะใช้แรงงานชาวบ้านดําเนินการ  

นายก อบต. : มอบหมายกองช่างสํารวจ 
นายจรัส มาสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ขอหินคลุก จํานวน ๑ รถพ่วง บริเวณหน้าที่ที่ทําการ อบต. เพ่ือจอดรถสําหรับผู้
ที่มาติดต่อราชการ เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีนํ้าขัง  

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: ในนามคณะกรรมการกองทุนวันละบาท ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้อนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินการของกองทุนวันละบาท และในสัปดาห์หน้าจะมอบทุน
ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทุกหมู่บ้าน จึงขอเชิญนายกร่วมมอบทุน ส่วนกําหนดการ
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: หมู่ ๘ ขอหินคลุกจํานวน ๒ รถพ่วง เพ่ือซ่อมแซมถนนชํารุดบริเวณศาลากลางบ้าน   

ประธานสภา อบต. : ตามที่บ้านหัวเขาได้มีการประชุมประชาคมขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยฝายประชาอาสา มาก่อสร้างเช่ือมต่อจุดเดิมบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ให้
มีความยาวเพ่ิมขึ้น  เพ่ือความถูกต้องและให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบจึงขอมติที่
ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการ  

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีต้องมีการยื่นญัตติให้เรื่องพิจารณา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการจะต้องแจ้งมายัง อบต. เพ่ือพิจารณาแจ้งกองช่างสํารวจ เพ่ือประมาณ
ราคา และต้องมีหนังสือพร้อมรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้านมาประกอบ 
และเสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้พิจารณา 



 
 

๒๘ 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: หมู่ ๑๖ ขอเสนอขุดลอกอ่างเก็บนํ้าโนนสมบูรณ์  เน่ืองจากปัจจุบันมีวัชพืชขี้นอยู่
เยอะ ประกอบกับนํ้าเหลือน้อย จึงขอให้ อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณ หรือ ขอ
งบประมาณไปยังจังหวัด เพ่ือขอประมาณในการขุดลอก 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในคร้ังน้ี ท่าน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้อํานวยความสะดวกใน
การจัดสถานท่ีและเรื่องอาหาร ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การ
ประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขอ
อภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ  

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น. 
  

 
     
                                                                        ว่าที่ร้อยตรี   ชวลิต  ปรีดาสา 
             (ชวลิต   ปรีดาสา)        ผู้บันทกึรายงานการประชุม                 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
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