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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยสามัญท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้อประชมุห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 

 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง   งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นางธัญสินี   อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ธัญสินี  อมรพรหม 
๖ นางภัทราภรณ์ เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน 
๗ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ บุญส่ง  เปียจนัทึก 
๘ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุขสนาน  รอบคอบ 
๙ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๑๐ นายสมเกียรติ  ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๑๑ นายสนอง ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๑๒ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๑๓ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๔ นายคล้อย  ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ คล้อย  ช่ืนสระน้อย 
๑๕ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๖ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๗ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๘ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๙ นายบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ บุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
๒๐ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๒๑ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๒๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๒๓ นางอัศนีย์   กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๔ นายปราโมทย์ มิดขุนทุด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ ปราโมทย์  มิดขุนทด 
๒๕ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๖ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๒๗ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 
๒๘ นายวัลลภ  ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ วัลลภ  ชุ่มช่ืน  

 



 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  

๑ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม.๓  
๒ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม ๑๐  
๓ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔  
๔ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕  
๕ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ นายอดิศร สงสันเทียะ รองปลัด อบต. 
๖ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๗ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๘ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๙ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐ นายวิฑูรย์ จุลบท ผู้อํานวยการสาธารณสุข 
๑๑ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๒ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๓ พันจ่าเอกปรีชา ถึกสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔ นายสมเจตน์  กมลเสถียรกุล นายช่างโยธา 
๑๕ นางสาววิมลนิต แย้มศร ี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๖ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๗ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๑๘ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน คนงานทั่วไป 
๑๙ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๒๐ นางราตรี เถียสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 
๒๑ นางประนอม จันทราศรี อสม. 
๒๒ นางสมหวัง เกษตรเวทิน อสม. 
๒๓ นางอําพร   แซ่จิ๋ว อสม. 
๒๔ นายชัยวุฒฑ์ ธรรมวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๒๕ นางสายรุ้ง ชัยบรี สตรีแม่บ้าน  
๒๖ นางประกอบ โชคสูงเนิน สตรีแม่บ้าน 
๒๗ นางสุภาพ กอยากลาง อสม. 

    
    
    



 
 

๓ 

                               
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาฯ นําสวดมนต์   จากน้ัน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทุกท่านยืนสงบน่ิง เพ่ือไว้อาลัยให้กับ
ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  เมื่อวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา เป็นเวลา ๑ นาที   ลําดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม โดยให้เลขานุการสภาฯ ได้นําเรียน 

        
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๑ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  
   ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้ง
แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามข้อ ๒๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กําหนดกรอบระยะเวลา
การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังน้ี 

วันที่ ภารกิจ/กิจกรรม 
๒๗ ม.ค. ๖๓ ออกประกาศ อปท. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับ

การสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จํานวน  ๓  คน  

๓-๗ ก.พ. ๖๓ รับสมัคร กกต.อปท. 
๘-๑๐ ก.พ. ๖๓ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทาบทามบุคคลกรณีมีผู้มา

สมัครเข้ารับการคัดเลือก กกต. อปท.ไม่ครบจํานวน  
๘-๑๗ ก.พ. ๖๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเสนอ

รายช่ือให้ ผอ.กต.จว. 
๑๘ -๒๐  ก .พ . 
๖๓ 

ผอ.กต.จว.พิจารณาคัดเลือกและจัดทําบัญชีรายช่ือ
และเหตุผลส่งให้ ลธ.กกต. 

๒๑  ก .พ . -๑๑ 
มี.ค. ๖๓  

สนง.กกต.รวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกจาก 
ผอ.กต.จว. เสนอให้ กกต.พิจารณา 

ยังไม่กําหนด ครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกต้ัง ส.ถ./ผ.ถ. 
ยังไม่กําหนด กกต.พิจารณาแต่งต้ัง กกต.อปท. 
ยังไม่กําหนด -สนง.กกต.แจ้งผลการพิจารณาให้ ผอ.กต.จว. เพ่ือแจ้ง 

ผอ.กต.อปท. 
-ประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการเลือก ปธ.
กกต.อปท. 
-ผอ.กต.จว.จัดทําคําสั่งแต่งต้ัง กกต.อปท. และ แจ้งให้
ผอ.กต.อปท.ทราบ 

ยังไม่กําหนด กกต.ประกาศให้มีการเลือกต้ัง ส.ถ./ผ.ถ. 
ยังไม่กําหนด กกต.อปท.เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 



 
 

๔ 

ในส่วนของตําบลมะเกลือเก่า ได้มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จํานวน  ๓  ท่าน  ประกอบด้วย  ๑. นาย
คณิต  เจียรกลาง   ๒. นายสมิทธ์ิ  สมานพงษ์  ๓. นายประพัฒน์  ศิริโสม  ซึ่งได้ส่ง
รายช่ือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําจังหวัดนครราชสีมาแล้ว
เพ่ือพิจารณา  สําหรับวันเลือกต้ังน้ันต้องรอมติคณะรัฐมนตรี  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซ่ึงจัดโดยหน่วยงาน

ของรัฐที่กําหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองท้องถ่ินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ  เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายเงิน ตาม
มาตรา ๘๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน
หลักสูตรดังต่อไปน้ี 

๑) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๒) หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๓) หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและจัดสวัสดิการสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๕) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนสําหรับ
นักบริหารระดับสูง ซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

๖) หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างย่ังยืน ซึ่งจัดโดย
สํานักงาน ก.พ.ร. 

๗) หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริการงานพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน ซึ่งจัด
โดยสถาบันพระปกเกล้า 

๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๓ เรื่อง ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่

จังหวัดนครราชสีมา 
     ด้วยปรากฏว่าในฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่า



 
 

๕ 

อ่ืนๆ ทําความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าเป็นจํานวนมหาศาล ทําให้รัฐ
ต้องสูญเสีย งบประมาณในการระดมกําลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเคร่ืองใช้ และ
ยานพาหนะ เข้าระงับดับไฟเป็นจํานวนมากอีกด้วย สาเหตุสําคัญประการหน่ึง เกิด
จากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในที่ดินทํากินของเกษตรท่ีอยู่
ใกล้พ้ืนที่ป่า เพ่ือเตรียมการเพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุม ในที่สุดไฟก็ไหม้
ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็นไฟป่า 
     ดังน้ัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว อีกทั้งให้ราษฎรได้
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงกําหนดให้พ้ืนที่ตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศน้ี เป็น “เขตควบคุมไฟป่า” และกําหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า 
ดังน้ี 
     ภายในพ้ืนที่เขตควบคุมไฟป่า 
     ๑ . เมื่อมีความจําเป็นต้องเผาไร่ หรือวัชพืชในที่ ดินทํากิน ให้ราษฎรผู้
ครอบครองที่ดินดังกล่าวแจ้งขออนุญาตจากกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครอง
ท้องที่น้ันๆ ก่อนเข้าดําเนินการทุกครั้ง พร้อมกับจัดทําแนวกันไฟ และควบคุมมิให้
ไฟลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ โดยให้ประสานกับสถานีควบคุมไฟป่าทับลาน, สถานี
ควบคุมไฟป่าเขาใหญ่, สถานีควบคุมไฟป่าวังนํ้าเขียว ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า
นครราชสีมาหรือศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ๓ 
(นครราชสีมา) ที่อยู่ใกล้เคียง เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย 
     ๒. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาต
แล้วแต่ไม่จัดทําแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่เฉพาะในพ้ืนที่ที่ตนถือครอง จน
เป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กํานันหรือผู้ใหม่บ้านแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ เพ่ือ
ดําเนินคดีตามกฎหมายแกราษฎรที่ฝืนหรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย 
โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ จังหวัดจะพิจารณาให้นโยบายอพยพ
ราษฎรผู้บุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าวออกจากป่าตามที่เห็นสมควร และจะดําเนินคดีตาม
ความผิดที่เกิดขึ้น 
     ๓. ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า
ในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบไฟไหม้ป่าในบริเวณใด ให้ช่วยกันดับไฟ
เสียแต่ต้น เพ่ือไม่ให้ไฟขยายออกเป็นลงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบ
แจ้งหน่วยงานป่าไม้ในพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่เข้าทําการดับ
ไฟป่า   โดยแจ้งมาที่  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
๗ (นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๒๔๔๔๑๑ ต่อ ๓๕๐, ศูนย์ปฏิบัติการไฟ
ป่านครราชสีมา โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๒๑๑๑๒๕, สถานีควบคุมไฟป่าทับลาน  
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๖๖๐๕๓๖ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ โทรศัพท์
หมายเลข ๐๙๕-๖๕๙๙๓๓๒  สถานีควบคุมไฟป่าวังนํ้าเขียวโทรศัพท์หมายเลข 
๐๘๔-๖๐๗๘๔๗๒ และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ๓ 
(นครราชสีมา) โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๓๑๒๗๑๑ 
     ๔. การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ มีความผิดตามกฎหมาย



 
 

๖ 

ว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๒ ถึง ๑๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ 
บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๒๒๐ ผู้ใดกระทําให้เกิดไฟไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็น
อันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๗ ปี และ
ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท  
     ๕. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการตําบล ในท้องที่ต้องตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติ
ตามประกาศอย่างเข้มงวด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเผาในพ้ืนที่โล่งและพื้นที่เกษตร 

     จังหวัดนครราชสีมาแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครราชสีมาลง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง มาตรการและแนวทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  จากการเฝา้ระวังและ
ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาพบ
ค่า PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน (เกิน ๕๐ ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร) และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจังหวัดนครราชสีมา  ดังน้ัน จึงขอให้ทกุหมู่บ้านได้ให้
ความสําคัญเรือ่งการงดเผาในพ้ืนที่ริมถนนทางหลวงพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตร
โดยหากพบเห็นการเผาให้แจง้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพ้ืนที่ไปดับไฟทันทีและให้แจ้ง
ตํารวจในท้องที่ออกสืบสวนจับกุมผู้กระทําผิดโดยผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนําไปสู่การ
จับกุมจะได้รับเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๕ เรื่อง ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

     ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ได้มีประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ลงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทําการเจาะนํ้าบาดาลหรือการใช้นํ้า
บาดาลให้ย่ืนคํารับใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล ตามพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาภัยแล้งได้ทําให้ประชาชนขาดแคลน
นํ้าในการอุปโภค บริโภค “นํ้าบาดาล” จึงมีความสําคัญมากย่ิงขึ้นในการช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังน้ัน หากการเจาะนํ้าบาดาลและการใช้นํ้า
บาดาล โดยไม่มีการควบคุมกํากับดูแล ให้ถูกต้องเป็นตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรนํ้าบาดาล 
หรือทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของ
ประชาชน หรือคุณภาพนํ้าบาดาลไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคหรือบริโภคของ
ประชาชน   
     ดังน้ันเพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลเป็นไปอย่างย่ิง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะทําการเจาะนํ้า
บาดาลหรือการใช้นํ้าบาดาล ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลต่อพนักงาน
นํ้าบาดาลประจําท้องที่ หรือกรณีไม่ประสงค์จะใช้นํ้าบาดาลให้แจ้งต่อพนักงานนํ้า



 
 

๗ 

บาดาลประจําท้องที่ เ พ่ือ ดําเ นินการอุดกลบบ่อนํ้าบาดาลให้ เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือย่ืน คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล
ได้ ณ สถานที่หน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
     ๑. เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สํานักควบคุมกิจการนํ้า
บาดาลกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ต้ังอยู่เลขที่ ๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนน
งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
     ๒. เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อ
สอบถามได้ที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
     ๓. เขตพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ นอกจาก ๑ และ ๒ ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ    

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๖ เรื่อง  ประชาสัมพนัธ์การชําระภาษี ประจําปี ๒๕๖๓ 

     ๑. ภาษีป้าย 
          - ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
          - ชําระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
          - ไม่ชําระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสยีเงิน 
            เพ่ิมร้อยละ ๒ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน 
     ๒. ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
         ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๐๘.๓ / ว ๗๔๗๕ 
ได้มีหนังสือขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กําหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป น้ัน  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๙๘ 
แห่งพระราชบัญญั ติภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง  พ .ศ .  ๒๕๖๒ กําหนดให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายลําดับรองในความ
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกําหนดเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบัน
ได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลาประมาณ ๔ เดือน โดยยังคงมีกฎหมายลําดับไม่
แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบ
รายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดําเนินการแจ้งบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรปกครอง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
สามารถดําเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด โดยสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลําดับรอง รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ



 
 

๘ 

ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นการทั่วไป  สรุปได้ดังต่อไปน้ี 
ที่ เรื่อง ระยะเวลาตาม 

กฎหมาย 
ระยะเวลาที ่
ขยายออกไป 

๑ การจัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ 
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับ
ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ 

ภายในเดือน
พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ 

ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒ การประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และ
รายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นใน
การจัดเก็บภาษี 

ก่อนวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  

ก่อนวันที่ ๑  
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๓ การแจ้งการประเมินภาษีโดย
ส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้
เสียภาษี 

ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ภายในเดือน 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๔ การชําระภาษีตามแบบแจ้ง
การประเมินภาษี 

ภายในเดือน 
เมษายน ๒๕๖๒ 

ภายในเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๕ การผ่อนชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

๑. งวดที่หน่ึง
ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ 
๒. งวดที่สอง 
ภายในเดือน 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
๓. งวดที่สาม 
ภายในเดือน 
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๑. งวดที่หน่ึง
ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๒. งวดที่สอง 
ภายในเดือน 
กันยายน 
๒๕๖๓ 
๓. งวดที่สาม 
ภายในเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๖ การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสีย
ภาษีที่มีภาษีค้างชําระ 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ภายในเดือน
กันยายน 
๒๕๖๓ 

๗ การแจ้งรายการภาษีค้างชําระ
ใ ห้ สํ า นั ก ง า น ที่ ดิ น ห รื อ
สํานักงานที่ดินสาขา 

ภายในเดือน
มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

ภ า ย ใ น เ ดื อ น
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   



 
 

๙ 

เลขานุการสภา : ๑.๗ เรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาปิดการจราจร บรเิวณถนนข้ามทางรถไฟ
หน้าศาลเจ้า 
     ตามท่ีอําเภอสูงเนินได้แจ้งขออนุญาตปิดการจราจรบริเวณถนนทางข้ามทาง
รถไฟหน้าศาลเจ้าเป็นการช่ัวคราวเพ่ือความปลอดภัย ระหว่างการก่อสร้าง
โครงสร้างฐานรากทางยกระดับรถไฟความเร็วสูงบริเวณแนวถนนหน้าศาลเจ้า เริ่ม
ต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ น้ัน  แต่
เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจําเป็นขยายระยะเวลาปิดการจราจร
บริเวณถนนทางข้ามทางรถไฟหน้าศาลเจ้าเป็นการช่ัวคราวออกไปอีก ระหว่างวันที่ 
๒๑ มกราคม - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๘  เรื่อง การย่ืนรายการภาษีเงนิได้ 

     การย่ืนแบบสรุปการจ่ายเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑)(๒) แห่งประมวลรัษฎากรได้
เงินได้ประเภท เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินได้จากตําแหน่งหน้าที่ งานที่ทํา 
โบนัส บําเหน็จ บํานาญ ฯลฯ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จ่ายในปี ๒๕๖๒ โดยให้ย่ืนแบบภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สามารถย่ืน
แบบชําระภาษีได้ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาในท้องที่  หรือ สามารถย่ืน
แบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://rdserver.rd.go.th  สําหรับเอกสารการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย อบต. ได้ว่างไว้ประจําตําแหน่งของทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ที่กองคลัง อบต. มะเกลือเก่า  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๙ เรื่อง  ขอยกเลิกหัวข้อรายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๕ ประจําปี 

๒๕๖๒ 
     ตามที่กองคลัง ได้นําวาระเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินรายรับ
และมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรไ ด้ตามข้อ  ๙๔  แห่งระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
เพ่ือจ่ายคืนเงินค้ําประกันสัญญา ให้กับผู้รับจ้าง จํานวน ๓ โครงการ  ประกอบด้วย   
    ๑.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายวิศิน จิตต์พาณิช จํานวน ๔,๙๐๐ บาท 
    ๒.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หจก.ผาสุขมูล   จํานวนเงิน ๔,๓๕๐ บาท  
    ๓.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หจก.ตัวต่อก่อสร้าง จํานวน ๙,๑๐๐ บาทและที่
ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วน้ัน  แต่เน่ืองจากการจ่ายเงินคืนดังกล่าวไม่เข้าลักษณะ
ของการจ่ายขาดเงินสะสม แต่เป็นการจ่ายเงินจากเงินรับฝาก ประเภทเงินค้ํา
ประกันสัญญา  
     ดังน้ัน เพ่ือให้การจ่ายเงินคืนดังกล่าวถูกต้องและไม่กระทบต่องบประมาณเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงขอยกเลิกรายงานประชุมในวาระท่ี ๓ เรื่อง
เพ่ือพิจารณา ข้อ ๓.๒ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินรายรับและมีการ
ขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ตามข้อ ๙๔  ในหน้า ๒๒ จึงขอนําเรียนให้ที่
ประชุมสภาได้รับทราบ และพิจารณาในวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ 
ต่อไป 



 
 

๑๐ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา อบต. : ๑.๑๐ เรื่อง การสํารวจรายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบแหล่ง

ธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถํ้า 
     ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายช่ือแหล่งธรรมชาติ
ประเภทถ้ําที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือดําเนินการ
อนุรักษ์ ซึ่งในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าพบว่ามีถ้ําอยู่ ๑ แห่ง คือ ถ้ําบอง  ต้ังอยู่ใน
บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐  อบต. จะเข้าสํารวจเพ่ือรายงานให้จังหวัดรับทราบต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๑๑  เรื่อง  การออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามโครงการ

รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ด้วยสํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ได้มีกําหนดออกมาปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําหรับที่
หลวง (น.ส.ล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๖๕ แปลง หรือที่ดิน
สาธารณะ ต้ังแต่วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน 
โดยได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย  ๑. นายอรรถพร พ่ิงเนตร ตําแหน่ง นายช่าง
รังวัดปฏิบัติงาน  ๒.  นายสหภาพ  สิงห์ล้ํา  ตําแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน   ซึ่ง
กําหนดการสํารวจที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินและประเภทผลเมืองใช้ร่วมกัน ที่
ยังไม่เคยออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ของตําบลมะเกลือเก่า  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๒๕ แปลง  ประกอบด้วย  
 

ลําดับ ชื่อทีส่าธารณประโยชน์ หมู่ บ้าน เน้ือที ่
๑ หนองเขาซาด ๙ วังรางน้อย ๖ ไร่ 
๒ สระหลวง ๙ วังรางน้อย ๑ งาน 
๓ สระน้ํากิน ๙ วังรางน้อย ๒ งาน 
๔ สระท้ายบ้าน  ๙ วังรางน้อย ๑ งาน  
๕ ศาลาประชาคม ๙ วังรางน้อย ๑ งาน 
๖ ศาลาประชาคม ๑๓ หัวเขาพัฒนา ๑ งาน 
๗ สระน้ําสาธารณประโยชน์ ๑๓ หัวเขาพัฒนา ๖๐ ตารางวา 
๘ สระคึกฤทธิ์ ๑๓ หัวเขาพัฒนา ๒ งาน 
๙ ศาลาประชาคม ๑๔ หนองซาด ๑ งาน 
๑๐ หนองน้ําสาธารณประโยชน์ ๑๔ หนองซาด ๒ งาน 
๑๑ ป่าช้าบ้านหนองซาด ๑๔ หนองซาด ๕๐ ตารางวา 
๑๒ สระหนองซาด ๑๔ หนองซาด ๒ งาน 
๑๓ ศาลาประชาคม ๑๘ มะเกลือเก่าพัฒนา ๑ งาน 
๑๔ ศาลาประชาคม ๑๖ โนนสมบูรณ์ ๖๐ ตารางวา 
๑๕ สระน้ําโนนสมบูรณ์ ๑๖ โนนสมบูรณ์ ๔ ไร่ 
๑๖ หนองเกิ้ง ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๕ ไร่ 
๑๗ ศาลาประชาคม ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๓๐ ตารางวา  

   



 
 

๑๑ 

  ลําดับ ชื่อทีส่าธารณประโยชน์ หมู่ บ้าน เน้ือที่  
๑๘ ที่สาธารณประโยชน์  ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๖๐ ตารางวา 
๑๙ สระน้ําสาธารณประโยชน์ ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๑ ไร่ 
๒๐ หนองเลาน้อย ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๒ งาน 
๒๑ บ่อหลวง แปลง ๑ ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๒ งาน 
๒๒ บ่อหลวง แปลง ๒ ๑๑ หนองเลาใหญ่ ๒ งาน 
๒๓ ศาลาประชาคม ๑๕ คําไฮ ๑ งาน 
๒๔ ศาลปู่ตา ๑๕ คําไฮ ๕๐ ตารางวา 
๒๕ ศาลาประชาคม ๑๒ หนองหลักพัน ๖๐ ตารางวา  

  และได้ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ในการแต่งต้ัง
ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ร่วมนํารังวัดช้ีแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จะขอ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงร่วมกันกับผู้แทนนายอําเภอสูงเนิน  ประกอบด้วย 
๑. นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๒. นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๓. นายทรงเกียรติ สมเพาะ นิติกรชํานาญการ  

  ดังน้ัน ขอความร่วมมือมายังผู้นําบ้านและสมาชิกสภา อบต. ในหมู่บ้านข้างต้นช่วย
อํานวยความสะดวกและร่วมเข้ารังวัดช้ีแนวเขต ว่าถูกต้องหรือไม่ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา  อบต. : นายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายก อบต. : ๑.๑๒  โครงการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าโดยกองช่างได้เสนอโครงการไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น้ัน ได้มีหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมฯ อบต. 
มะเกลือเก่าได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน ใน ๒ รายการ คือ 
๑.รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน จํานวน ๒ 
โครงการ ประกอบด้วย 
     ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านหนองม่วง-บ้านโสก
จานพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตําบลมะเกลือเก่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเช่ือมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๖ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๑๖ ตารางเมตร  งบประมาณ ๗,๔๗๗,๐๐๐ บาท  
     ๒) โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๔ 
–บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕ ตําบลมะเกลือเก่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร 
ไหล่ททางกว้างข้างละ ๑ เมตร งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท  
๒. รายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้าน
สื่อ DLTV  
     ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลมะเกลือเก่า จํานวน ๕ ศูนย์ 
ประกอบด้วย   
     ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  หมู่ ๑ 
     ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  หมู่ ๕ 



 
 

๑๒ 

     ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  หมู่ ๘ 
     ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  หมู่ ๙ 
     ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า  หมู่ ๑๑ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๑๓ ขอขอบคุณในพิธีสง่มอบบ่อบาดาล บ้านหนองหลกัพัน หมู่ ๑๒ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
สํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนเคร่ืองจักรเพ่ือ
ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้กับหมู่บ้านที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ใน 
๗ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จและได้ทําพิธีส่งมอบบ่อบาดาลไปแล้ว ๓ 
หมู่บ้าน คือ บ้านปลายราง  หมู่ที่ ๘ บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 
๕  น้ัน  และขณะน้ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จในหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหลักพันสโมสร 
ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผา่น ต้องขอขอบคุณทุกท่านไม่
ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้นํากลุ่มองค์การ ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจในการจัดพิธีส่งมอบได้เรียบร้อยด้วยดี  นอกจากน้ี บริษัท ปตท. ได้
ให้การสนับสนุนนํ้ามันเพ่ือนํามาขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับสํานักงานพัฒนาภาค ๕ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ทําให้ตําบลมะเกลือเก่าได้รับการสนับสนุนนํ้ามัน
จํานวน ๑ บ่อ โดยจะทําการเจาะในบ้านบุตาสง หมู่ ๗ เพ่ิมอีก ๑ บ่อ เน่ืองจากเดิม
ที่ขุดเจาะในบ่อแรกน้ํามีปริมาณน้อยได้ปริมาณนํ้าเพียง ๔,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง จึง
ต้องขุดเจาะเพ่ิมอีก ๑ บ่อ  ซึ่งจากที่ได้ทําการขุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณนํ้าที่ขุด
เจาะได้ในแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านหนองเบน ๗,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง  บ้านวังรางน้อย 
๑๐,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง  บ้านหนองม่วง ๑๒,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง  บ้านหนองหลักพันฯ 
๗,๐๐๐  ลิตร/ช่ัวโมง  และบ้านห้วยไผ่ที่อยู่ระหว่างการขุดเจาะ ๕,๐๐๐  ลิตร/
ช่ัวโมง  ซึ่งในหมู่บ้านที่ได้ปริมาณนํ้า ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไปน้ัน สามารถนํานํ้ามา
ผลิตประปาได้ และขอฝากเตือนไปยังประชาชนนํ้าบาดาลที่ขุดได้น้ันไม่เหมาะ
สําหรับบริโภค เพราะน้ําจะมีตะกอนหินปูน หากนําไปบริโภคอาจจะเป็นโรคน่ิวได้ 
สําหรับในหมู่บ้านที่ไม่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล จะมีรถนํ้าจาก อบต. และรถนํ้าทหาร 
เข้าจัดส่งนํ้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเช่นเดิม  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ๑.๑๔ เรื่อง ประชาสัมพนัธก์ารจัดงานประเพณีกินเข่าค่าํ ประจําปี ๒๕๖๓  
       ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายก อบต. ให้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงาน

ประเพณีกินเข่าค่ํา ประจําปี ๒๕๖๓  ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่  ๑๓ – ๑๕  มีนาคม  
ณ บริเวณปราสาทหินปรางแขก ตําบลโคราช  และในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ได้
กําหนดพิธีบวงสรวง  พิธีเปิดในวันที่ ๑๓ มีนาคม จัดให้มีขบวนแห่บายศรี จะเริ่ม
เดินจากปราสาทปรางกู่ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเริ่มเดิมเวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญทุก
ท่านได้ร่วมพิธี  สําหรับรูปแบบการจัดงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยในปีน้ี
จะไม่ให้มีการกางเต็นท์ และจะไม่มีการจัดงานในช่วงกลางวัน งานจะเริ่มในช่วง 
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการจะเน้นให้นําของดีแต่ละแห่ง
ออกมานําเสนอ ร่วมถึงการขายสินค้า otop ของแต่ละพ้ืนที่  การแต่งกายเป็นชุด
ไทยย้อนยุค ขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมงานและชมกิจกรรมจากท้องถิ่นต่างๆ  

ที่ประชุม : รับทราบ 



 
 

๑๓ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในวันน้ีมีสมาชิกสภา อบต. แจ้งลา ๔ ท่าน คือ ๑) นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน  
๒) นายสมเกียรติ  ชัชวาล  ๓) นายวิวัฒน์  บัลลังค์  ๔) นางประทินทิพย์  วิริยะ
ปัญญาชัย   สําหรับในวาระนี้ทา่นใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม : ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
จํานวน  ๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่  ๕  ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕  ตุลาคม 
๒๕๖๒  โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว 
เพ่ือให้ท่านได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงาน
การประชุมฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใน
สาระสําคัญหรือไม่   

ปลัด อบต. : ตามท่ีแจ้งในวาระที่ ๑ ขอยกเลิกรายงานประชุมในวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 
๓.๒ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ตามข้อ ๙๔  ในหน้า ๒๒ เน่ืองจากการจ่ายเงินคืนดังกล่าวถูกต้อง
และไม่กระทบต่องบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล และไม่ต้อง
นําเข้าให้ที่ประชุมได้พิจารณา   

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญที่  ๕  ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม   ๒๕๖๒   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๕ ประจําปี 
๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ขอให้เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามท่ีได้แจ้งวาระ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๒ 

    ตามท่ีในคราวประชุมสมัยสามัญที ่๑ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ได้กําหนดให้ประชุมสมัยสามญัแรกของปี ๒๕๖๓ หรือสมัยสามัญที่ ๑ 
ประจําปี ๒๕๖๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ น้ัน  
     ในการน้ีเ พ่ือกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑  
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของ
ปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกขอปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี  
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

๑๔ 

     ดังน้ัน เพ่ือให้การกําหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณากําหนดจํานวนสมัยการประชุมสามัญประจําปี  ๒๕๖๓   (รวม
กับสมัยแรกของปี ๒๕๖๒ เดือนกุมภาพันธ์) และวันเริ่มสมยัประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่เกิน ๑๕ วัน ขอเชิญทุกท่านได้เสนอต่อที่ประชุม     

ประธานสภา อบต. : เสนอให้มี ๔ สมัย เช่นเดิมในปี ๒๕๖๒ คือ สมัยที่ ๒  ในเดือนเมษายน สมัยที่ ๓ 
เดือนมิถุนายน สมัยที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม  ในระหว่างวันที่  ๑-๑๕ ของแต่ละเดือน  

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้ใช้จํานวนสมัย

การประชุมตามปีที่แล้ว คือ ๔ สมัย  หากทา่นใดเห็นชอบให้ยกมือเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เหน็ชอบให้กําหนดสมัยประชมุจํานวน ๔ สมัย 
ประธานสภา อบต. : สําหรับระยะเวลาของการประชุมในแต่ละสมัย ประกอบด้วย 

สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เมษายน 
สมัยที่ ๓ เดือนมิถนุายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน 
สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม 

และกําหนดสมัยประชุมสภาในสมัยแรกหรือสมัยสามัญที่ ๑  ในเดือนกุมภาพันธ์ 
ระหว่างวันที่  ๑ -  ๑๕  กุมภาพันธ์  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่   

ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใด  ต้องการจะเปล่ียนแปลง  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการกําหนด
ระยะเวลาในการประชุมสภาในละสมัย และ วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจําปีถัดไป 
คือสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๒๕ เสียง  
ประธานสภา อบต. : สรุป การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๖๓  

สมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  เมษายน 
สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน 
สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไปคือ วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อที่
ประชุมสภาฯ ได้มีมติแล้วประธานสภาจะได้ทําเป็นประกาศของสภาฯ และปิด
ประกาศ ณ สํานักงาน อบต. ต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๓ 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเพ่ิมเติมโครงการ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนซึ่งเป็นความจําเป็นเร่งด่วน และเพ่ือการดําเนินงานของ อบต. ตาม
อํานาจหน้าที่และนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๔  โครงการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
ประกอบด้วย 
๑) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 
 

๑๕ 

 
๑. โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๑๑  งบประมาณ 

๔๕๐,๐๐๐ บาท  
๒. โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๑๕  งบประมาณ 

๔๗๐,๐๐๐ บาท 
๓. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว   (ขยายเขตประปา หมู่ ๑๘  

เสาสัญญาณโทรศัพท์ตอไม้ – เลียบถนนสาย ๒๔)  งบประมาณ 
๒๙๙,๐๐๐ บาท  

๔. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว   (ขยายเขตประปา หมู่ ๑๘ 
เลียบคลองนํ้า สายบ้านนางปราณี ธงชัย และ นายวีระยุทธ ขุนสูงเนิน) 

๕. โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบนํ้าประปาบาดาลบ้านบุตาสง 
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๖. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตําบลมะเกลือเก่า งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๒) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     ๗.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ ๒๘๖,๒๐๐ บาท 

  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความ
เดือดร้อนจากถนนชํารุดเสียหาย  ในเร่ืองภัยแล้งน้ันจะเห็นได้ว่าในหลายหมู่บ้าน
ของตําบลมะเกลือเก่า  ได้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ทําให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนขาดน้ําในการอุปโภค บริโภค อบต. จึงต้องหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ  ซึ่งงบกลางที่ต้ังไว้น้ันไม่เพียงพอเน่ืองจากมีหลายหมู่บ้านที่เดือดร้อนจึง
ได้นํางบประมาณส่วนน้ีออกมาดําเนินการ  ประกอบกับหลายหมู่บ้านได้เห็นว่า
ปัญหาขาดแคลนนํ้าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓  และขอเพ่ิมเติม
โครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)      
     - บ้านหนองเลา หมู่ ๑๑  โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ 
เน่ืองจากหมู่บ้านได้ประสบความเดือดร้อนเรื่องนํ้าอุปโภค บริโภค  ซึ่งเดิมน้ันไปทํา
การสูบนํ้าบ่อบาดาลกลางหมู่บ้าน แต่ต้องสูบนํ้าไปยังอ่างเกิ้งเพ่ือนํานํ้าเข้าสู่ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางไกล จึงเห็นว่าปัญหาเรื่องนํ้ามีความสําคัญมาก 
ประชาชนจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการขุดขยายอ่างเกิ้งเป็นโครงการ
ก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ  
 



 
 

๑๖ 

     - บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ  โดยหมู่ ๑๕ 
ระบบประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ เน่ืองจากนํ้าเสีย จึงได้มีการเจาะบ่อบาดาลยัง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และสูบนํ้ามายังหอถังสูง แต่นํ้าที่ส่งมาไม่เพียงพอ
ทําให้ต้องต้ังถังเพ่ิมอีก ๑ ถัง จึงจะส่งนํ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนได้  
     - บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘  การอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสี
คิ้ว  จํานวน  ๒ จุด เน่ืองจากได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากนํ้าด่ืมนํ้าใช้  
ประกอบภัยแล้งที่เกิดขึ้นทําให้นํ้าในแหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆ แห้งขอด จึงได้ขอขยาย
เขตประปาเพ่ือส่งนํ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนในบริเวณตอไม้-เลียบถนนสาย ๒๔ 
และ เลียบคลองนํ้า สายบ้านนางปราณี  ธงชัย และ นายวีระยุทธ ขุนสูงเนิน 
     - บ้านบุตาสง หมู่ ๗ โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบนํ้าประปาบาดาล 
จากที่ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลพบว่ามีประมาณนํ้าเพียง ๗,๐๐๐ ลิตร ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของครัวเรือนประชาชน  แต่จากที่ ปตท.ได้สนับสนุนนํ้ามันในการขุด
เจาะบ่อบาดาลสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะได้ทําการ
ขุดเจาะยังหมู่  ๗  เพ่ิมอีก  ๑  บ่อ  ทําให้ต้องมีการติดต้ังป้ัมและต่อท่อไปยังถัง
แชมเปญเพ่ือส่งนํ้าให้แก่ครัวเรือนประชาชน 
     - ในส่วนของถนนท่ีชํารุดเสียหาย อบต.มะเกลือเก่าได้ เพ่ิมโครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกภายในตําบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกเหนือจาก
ปัญหาภัยแล้งในบางหมู่บ้านยังมีถนนที่ชํารุดเสียหาย จึงได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ี
ไว้สํารอง ในการปรับ เกรด บด อัด โดยได้เสนอโครงการเป็นภาพรวมของทั้งตําบล 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน    
     ด้วยได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒๘๖,๒๐๐ บาท 
สําหรับในเรื่องน้ีขอเชิญปลัด อบต. ได้ช้ีแจง   

ปลัด อบต. : โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
โครงการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
จัดต้ัง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  สําหรับ อบต.มะเกลือเก่า 
มีจิตอาสาภัยพิบัติจํานวน  ๕๐  คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และ อป.พร. เบ้ืองต้น
อําเภอสูงเนินได้ประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ให้ ต้ัง
งบประมาณสําหรับการฝึกอบรม  และได้มีหนังสือแจ้งรุ่นการอบรมมาแล้วจัดเป็น 
๒ รุ่น  รุ่น ๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ รุ่น ๓ ในวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓  การอบรมอาจจะเป็นการอบรมหลายแห่งรวมกัน เบ้ืองต้นได้กําหนด
งบประมาณ  ๒๘๖,๒๐๐ บาท  ในการจัดการฝึกอบรมให้ครั้งน้ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าไม่ได้ต้ังไว้ในแผนพัฒนาฯ เพราะเป็นการสั่งการเร่งด่วน ดังน้ัน
เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบจึงต้องนําเข้าแผนพัฒนาฯ เพ่ือต้ังงบประมาณและ
สามารถดําเนินการได้  

ประธานสภา อบต. : ตามที่นายก อบต. และ ปลัด อบต. ได้ช้ีแจง มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิม
หรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่ม ี



 
 

๑๗ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดต้องการจะสอบถาม ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๒๕ คะแนน 

ประธานสภา อบต. : ๓.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพิ่ม 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้
อนุมัติให้จ่ายไปแล้วน้ัน แต่เน่ืองจากมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพ่ิม รายละเอียด
ดังน้ี 
      ๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว 
จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ ๑๘  โดยโอนลด
จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ 
สายดอนอ้อ  จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท     
     เน่ืองจากที่ประชุมประชาคมบ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘ มีความประสงค์
จะเปลี่ยนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ จาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อเปลี่ยนเป็นโครงการ
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ ๑๘ เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้นํ้าในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน ทําให้หมู่บ้านดําเนินการประชาคม เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ตามความจําเป็นของหมู่บ้าน 

  สําหรับในข้อน้ีเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากข้อ ๓.๒ ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ ๑๘ บ้าน
มะเกลือเก่าพัฒนาได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในข้อ ๑  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ตามที่หมู่ ๑๘ ได้ทําการประชาคมเพ่ือนําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายดอนอ้อ เข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ น้ัน แต่
เน่ืองจากขณะน้ีหมู่ ๑๘ ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ทําให้
ประชาชนในหลายครัวเรือนไม่มีนํ้าในการอุปโภค บริโภค จึงมีความจําเป็นที่ต้อง
ดําเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะตามเส้นทางมายังถนนสาย ๒๔ ช่วงเสา
สัญญาณโทรศัพท์ตอไม้ – เลียบถนนสาย ๒๔ และเลียบคลองนํ้า สายบ้านนาง
ปราณี ธงชัย และ นายวีระยุทธ ขุนสูงเนิน ช่วงดังกล่าวน้ีการประปาส่วนภูมิภาค
วางท่อส่งนํ้ามายังไม่ถึง ซึ่งเดิมน้ันประชาชนจะใช้นํ้าจากสระน้ําที่ได้ขุดไว้ แต่ในปีน้ี
ได้เกิดภัยแล้งทําให้นํ้าแห้งขอด ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนได้ขอให้ อบต. จัดส่งนํ้าให้ประชาชน ซึ่งก็มีนํ้าใช้เพียงไม่ก่ีวันเพราะ
มีหลายหลังคาเรือน ดังน้ันจึงเห็นว่าปัญหาขาดแคลนนํ้าสําคัญมาก จึงนําเรื่องเข้า
หารือกับท่านนายก หัวหน้าสํานักปลัด  และนักวิเคราะห์ฯ  เ พ่ือขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมช้ีแจงถึง
เหตุผลและความจําเป็น ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการและขอมติที่ประชุม ซึ่ง
ประชาชนได้มติเห็นชอบ จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาถึงความจําเป็นและ
ปัญหาที่ต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

   



 
 

๑๘ 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีท่านสมาชิกสภา หมู่ ๑๘ ได้ขอหารือถึงความเดือดร้อนดังกล่าว 
และได้ให้คําแนะนํา ซึ่งทางหมู่บ้านได้ส่งการประชุมประชาคมมายัง อบต. 
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าในเรื่องน้ีเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวได้
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ โดยขอเปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อเปลี่ยนเป็นโครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ ๑๘  

ประธานสภา อบต.  : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพ่ิมในรายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าขยายเขตประปา หมู่ ๑๘  โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ สายดอนอ้อ  จํานวน  ๒๙๙,๐๐๐ บาท     

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๕ คะแนน 
ประธานสภา อบต. :       ๒) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท สํารองจ่าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ 

บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ไม่พอแก่การใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเจาะ
บ่อบาดาล โดยโอนลดจาก แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลํา
สําลาย หมู่ ๗ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ช้ีแจง 

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่คงเหลือจากโครงการขุดลอก
คลองลําสําลาย ที่ต้ังไว้เดิมจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้โอนลดงบประมาณเพ่ือ
ต้ังจ่ายเป็นโครงการใหม่ โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบนํ้าประปาบาดาล 
บ้านบุตาสง หมู่ ๗ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จึง
โอนไปเพ่ิมในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท สํารองจ่าย เพ่ือไว้สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ไม่พอจ่าย  

ประธานสภา อบต : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี   ขอมติที่ประชุมในการ
อนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเพ่ิมในรายการที่ ๒ ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
ประเภท สํารองจ่าย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลําสําลาย หมู่ ๗ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๒๕ คะแนน 
ประธานสภา อบต. : ๓.๔  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายการดังนี้ 

๑) สํานักงานปลัด 
      ด้วยสํานักงานปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน  ๑ 
เครื่อง ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ๒๕๖๓  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  ๔ แกนหลัก (๔ core)  
จํานวน  ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 



 
 

๑๙ 

              ๑. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Mb ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐แกน หรือ 
               ๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จํานวน  ๑ 
หน่วย 
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ น้ิว 
     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
     - มีช่อเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
     - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
โดยโอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือน จพง.
สาธารณสุข)  งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐ บาท  ขอเชิญหัวหน้าสํานักปลัดได้ช้ีแจง 

หัวหน้าสํานักปลัด : ด้วยปัจจุบันงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งต้องมาการรายงานผล การจัดทําเอกสารรายงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆ การจัดทําบันทึกให้ความช่วยเหลือ การจัดทําโครงการ  แต่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเคร่ืองส่วนตัวและมี
อายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ 
ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าในการส่งข้อมูลต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้หารือเพ่ือขอจัด
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ แต่ด้วยขนาดโต๊ะและการทํางานที่ต้องออกนอกพ้ืนที่
จึงเห็นว่าควรจะจัดซื้อเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือความสะดวกและประหยัดพ้ืนที่ 
ซึ่งราคาและคุณลักษณะที่ได้ขออนุมัติน้ันได้จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สําหรับ
งบประมาณที่ใช้โอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
(เงินเดือน จพง.สาธารณสุข) ขอให้ทีประชุมสภาได้พิจารณาถึงความจําเป็นในคร้ังน้ี  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติทีประชุมในการอนุมัติโอน
เงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เ พ่ือจัดซื้อครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน  ๑ เครื่อง ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาทโดยโอนลดจาก 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือน จพง.สาธารณสุข)   



 
 

๒๐ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๕ คะแนน 
ประธานสภา อบต.  ๒. กองช่าง 

    ด้วยกองช่าง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไข
ความเดือนร้อนของประชาชน อันเน่ืองมาจากภัยแล้ง และ ความต้องการของ
ประชาชน จํานวน  ๕ รายการ 
     ๒.๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ 
หมู่ ๑๑  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท   
     ๒.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ 
หมู่ ๑๕ จํานวน  ๔๗๐,๐๐๐ บาท  
     ๒.๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
๑๓ บ้านหัวเขา-สามแยกโสกจาน งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท   
     ๒.๔)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบ
นํ้าประปาบาดาล บ้านบุตาสง หมู่ ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
     ๒.๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวด ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหิน
คลุกภายในตําบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
     สําหรับหลักการและเหตุผล รายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอเชิญนายก 
อบต.ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. :       สําหรับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองช่าง 
ทั้ง ๕ โครงการ น้ัน สืบเน่ืองมาจากข้อ ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๓  ตามมติที่
ประชุมสภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วน้ัน  ซึ่งในวาระนี้เป็นการขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๕ โครงการ  ที่เป็นการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง โดยงบประมาณท่ีขอโอนนั้นเป็นโครงการเดิมที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติฯ 
ประจําปี ๒๕๖๓ มาดําเนินการในโครงการใหม่ โดยในระบบโครงการเดิมยอด
งบประมาณจะเป็นศูนย์ แต่งบประมาณจะมาต้ังในโครงการใหม่ที่ขออนุมัติใน ๕ 
โครงการ และยอดงบประมาณที่ขอโอนน้ันเป็นของหมู่บ้านเองและอีกส่วนหน่ึงเป็น
งบประมาณทีโอนมาจากแผนงานท่ียังไม่มีความจําเป็นในการใช้งบประมาณ เช่น 
หมวดเงินเดือนในแผนงานสาธารณสุข ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุข ยังไม่มีผู้มาดํารง
ตําแหน่ง จึงสามารถนําเงินออกมาใช้ได้ โดยมีรายการดังน้ี  
      ๒.๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบ
แชมเปญ หมู่ ๑๑  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก  
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกขยายอ่างเกิ้ง หมู่ ๑๑  
จํานวน  ๓๖๒,๐๐๐ บาท  และ 



 
 

๒๑ 

          - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ)  
๘๘,๐๐๐ บาท  
     ๒.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบ
แชมเปญ หมู่ ๑๕ จํานวน  ๔๗๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก 
          - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑๕ จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          - แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ ๑๒ – ๑๓ (ถนนเทวดา) งบประมาณ  
๑๐,๐๐๐ บาท   
          - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา)  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท       
           - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือน จพง.
สาธารณสุข) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  
     ๒.๓)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านหัวเขา-สามแยกโสกจาน งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ – สามแยกบ้านโสก
จาน หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๔๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ากําหนด) โอนลดจาก 
         - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
๑๓ ซอยฝายประชาอาสา งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท  
     ๒.๔)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบ
น้ําประปาบาดาล บ้านบุตาสง หมู่ ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลด
จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลําสําลาย หมู่ ๗ จํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท   
     เน่ืองจากที่ประชุมประชาคมบ้านบุตาสง หมู่ ๗ มีความประสงค์จะเปลี่ยน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ จากโครงการขุดลอก
คลองลําสําลาย หมู่ ๗ เป็น โครงการปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบนํ้าประปาบาดาล 
บ้านบุตาสง หมู่ ๗ เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้นํ้าในการอุปโภคของประชาชนใน
หมู่บ้าน จึงได้มีการประชาคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ตามความจําเป็น  



 
 

๒๒ 

      ๒.๕)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน หมวด ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตําบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดย
โอนลดจาก 
      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๘๔,๘๐๐ บาท  
       -แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (เงินเดือน จพง.
สาธารณสุข)  ๑๑๕,๒๐๐ บาท    
      ซึ่งโครงการน้ีได้นําเพ่ิมไว้ในแผนพัฒนาแล้ว เพ่ือดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุก  ในหมู่บ้านที่ได้แจ้งให้ดําเนินการปรับปรุงเข้ามา สําหรับการ
ดําเนินการจะเป็นการเกรด บด อัด การจ้างเหมาเครื่องจักร     

ประธานสภา อบต. : จากท่ีนายก อบต. ได้ช้ีแจง ขอให้ตัวแทนหมู่บ้านที่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ได้ช้ีแจงความเดือดร้อนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  

: สําหรับหมู่ ๑๑ ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรื่องขาดแคลนน้ํา นํ้าในอ่างเกิ้ง
แห้งขอด หมู่บ้านจึงได้จัดประชุมประชาคมช้ีแจงปัญหาความเดือดร้อนและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงโครงการโครงการขุดลอกขยายอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ เป็นโครงการก่อสร้าง
หอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ ๑๑  แต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีใช้น้ันสูงกว่าเดิม
เพราะระยะทางจากอ่างเก้ิงมาถึงถังแชมเปญ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ท่านนายกจึง
ได้อนุเคราะห์โอนงบประมาณในส่วนอ่ืนมาเพ่ิมให้ 

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ด้วยหมู่ ๑๕ ขณะนี้ไม่ได้ใช้นํ้าจากประปาอ่างเก้ิงเน่ืองจากนํ้าหมด ทาง อบต. จึงได้
ทําการขุดเจาะบ่อดาลบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังขาดถังนํ้า ซึ่งทาง
หมู่บ้านได้เล็งเห็นถึงปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้ในปัจจุบัน จึงได้จัดประชุมประชาคม
เพ่ือช้ีแจงประชาชนเพ่ือเปล่ียนแปลงโครงการในข้อบัญญัติฯ จากโครงการก่อสร้าง
ถังนํ้าคอนกรีต หมู่ ๑๕ เป็น โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ แต่เน่ือง
เน่ืองจากงบประมาณที่ต้ังไว้น้ันไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณจากส่วน
อ่ืนมาเพ่ิมเติมเช่นกัน  

ประธานสภา อบต. : ขอเป็นตัวแทนของหมู่ ๑๓ บ้านหัวเขา ช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยฝายประชาอาสา เป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓ – สามแยกบ้านโสกจาน เน่ืองจากถนนเส้น
ดังกล่าวเป็นเส้นสําคัญที่ใช้สัญจรมากกว่าซอยประชาอาสา  ซึ่งทางหมู่บ้านได้มีการ
ประชาคมและมีมติให้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว  

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: สําหรับหมู่ ๗ ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีติดต่อการกันเป็นเวลาหลายปี แต่ปีน้ีมี
ความรุนแรงกว่าทุกปี  ซึ่งบ้านบุตาสงได้ใช้นํ้าร่วมกับบ้านคําไฮ ซึ่งปริมาณน้ําน้อย
ไม่เพียงพอใช้   เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว หมู่บ้านจึงมีความ
ต้องการขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการขุดลอกคลองลําสําลาย เป็นโครงการ
ปรับปรุงและติดต้ังระบบสูบนํ้าประปาบาดาล ขอความอนุเคราะห์มายังสมาชิกสภา 
อบต.ทุกท่านได้พิจารณา  



 
 

๒๓ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
สภาในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธาใน ๕ โครงการข้างต้น   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓. กองส่งเสริมการเกษตร 

     ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร   มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ในการใช้ปฏิบัติงานของกองส่งเสริม
การเกษตร  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓  รายละเอียดดังน้ี  
     ๓.๑) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท  โดยคุณลักษณะ ดังน้ี 

- เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
- พร้อมใบมีด  

โดยมีคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ พนักงานจ้างเหมา
บริการคนดูแลสวน อบต.มะเกลือเก่า จํานวน ๑๙,๐๐๐ บาท  
     ๓.๒) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน  ๑ ใบ ราคาใบละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน ๑ ใบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.  เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ต้องการจัดซื้อไว้ใช้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ หมู่ 
๑๕  โดยโอนลดจาก แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท   
       ๓.๓) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวด ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงานเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  

นายก อบต. : ด้วยกองสงเสริมการเกษตรมีความประสงค์โอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕   
     - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๙,๐๐๐ บาท เพ่ือมาใช้ตัดหญ้าในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจาก
เครื่องที่มีอยู่เดิมชํารุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และพ้ืนที่ภายในศูนย์ฯ 
ที่มีบริเวณกว้างทําให้เครื่องที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเคร่ือง



 
 

๒๔ 

ตัดหญ้าเพ่ิม  โดยราคาและคุณลักษณะกําหนดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดย
โอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน อบต.
มะเกลือเก่า  
     - จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน  ๑ ใบ ราคาใบละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากปัจจุบันได้มีหน่วยงานมาขอศึกษาดูงานและใช้ในการประชุม อบรม เพิม่มากขึน้ 
ทําให้ศูนย์ฯ ต้องดูแลในเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อถังต้ม
น้ําไว้ใช้ประจําศูนย์ฯ เพื่อความสะดวก โดยโอนลดจาก แผนงานเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน   

       -สําหรับในข้อ ๓.๓ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เดิมน้ันได้ต้ังไว้ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเปลี่ยนหมวดเป็น หมวด 
ค่าใช้สอย โดยโอนลดจาก แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

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

: ขอแสดงความคิดเห็นในการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าในราคาเคร่ือง
ละ ๙,๕๐๐ บาท น้ัน  คิดว่าราคาแพงเกินไป และควรระบุไว้ด้วยว่าเป็นเคร่ืองยนต์
ก่ีจังหวะ ซึ่งหากจัดซื้อเป็นแบบสะพายข้ออ่อนจะใช้สะดวกและราคาถูกลงมา 

นายก อบต. : สําหรับคุณลักษณะที่ระบุน้ันเป็นการจัดซื้อตามความต้องการของผู้ใช้งานและระบุ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หากการจัดซื้อจริงอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่า และมี
คุณลักษณะที่สูงกว่า  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมสภา
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการเกษตร 
จํานวน ๓ รายการข้างต้น   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับวาระน้ีไม่มีผู้ย่ืนกระทูถ้ามหรือญัตติ  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขออนุญาตท่านประธานสภา ยืนกระทู้สด เน่ืองจากมีเรื่องเร่งด่วน คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้านได้สอบถามเรื่องนํ้าบาดาล 

ประธานสภา อบต. : ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ขอรับรอง 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภา  
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: ด้วยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ได้สอบถามและเร่งรัดการดําเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลท่ีได้สํารวจไปพร้อมกับเจาะบ่อบาดาล จะได้ดําเนินการเมื่อใด 

   



 
 

๒๕ 

นายก อบต. : สําหรับในการเป่าล้างบ่อยังไม่ได้ประสานงาน ช่วงน้ีจะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล 
การเป่าล้างยังไม่ได้ดําเนินการ ซึ่งการเป่าล้างได้ดําเนินการมาแล้ว ๑ ปี  หาก
ประสงค์จะเป่าล้างต้องรวบรวมให้ได้หลายๆ บ่อเพ่ือดําเนินการพร้อมกัน  ดังน้ัน
ขอให้หมู่บ้านที่ประสงค์จะเป่าล้างบ่อให้แจ้งในวาระที่ ๕  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: เน่ืองจากปัจจุบันน้ีตําบลมะเกลือเก่าได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง  
อบต.ได้จัดเตรียมงบประมาณในการช่วยเหลืออย่างไร เพราะจากที่ทราบเงินงบ
กลางได้หมดลงแล้ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอีกครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จะเป็นไปหรือไม่ที่ให้กองงานต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่าโครงการใดที่ไม่จําเป็นโอน
งบประมาณออกโดยอาจจะนํามาเข้าไว้ยังงบกลางมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
หรือไว้สําหรับใช้ช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะบางคร้ังการช่วยเหลือเหล่าน้ี
อาจจะไม่ได้ต้ังไว้ในแผนฯ 

นายก อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีได้หารือกับผู้อํานวยการกองให้พิจารณาโครงการที่ไม่จําเป็นและได้
โอนงบประมาณออกมาช่วยเหลือภัยแล้งแล้ว เหลือไว้เพียงไม่ก่ีโครงการ ส่วนงบ
กลางได้โอนไปไว้แล้วประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการใช้งบประมาณน้ันได้
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดและบริหารงานต้องครอบคลุมในทุกด้าน สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้  ทั้งน้ีต้องขอขอบคุณหลายๆ ส่วนทั้งฝ่ายสภาและ
ฝ่ายสํานักงานที่ได้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ การอนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย ทํา
ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนจําเป็นเร่งด่วนขอเชิญแจ้งต่อที่

ประชุมสภา 
นายก อบต. : หมู่บ้านใดที่ต้องการจะเป่าล้างบ่อขอให้แจ้งในวาระน้ี 
นายสุขสนาน  รอบคอบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

: หมู่ ๔   จํานวน ๒ บ่อ บริเวณโรงเรียน 

นายสุพจน์ ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: หมู่ ๑๗ จํานวน ๒ บ่อ คุ้มป่าง้ิว ,บ้านผู้ใหญ่  

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: หมู่ ๖ จํานวน ๑ บ่อ ในโรงเรียน 

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: หมู่ ๑๑ จํานวน ๓ บ่อ บริเวณโรงหีบ , บ่อบริเวณจุดรับนํ้า , บ่อหน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: หมู่ ๑๐ จํานวน ๑ บ่อ วัดห้วยไผ่ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะเพ่ิมเติมเป่าล้างบ่อหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีขอเชิญท่านที่ต้องการแจ้งความจําเป็นเร่งด่วนในหมู่บ้าน 
นายสนอง  ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑. ด้วยหมู่ ๖ ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทําการสูบ
นํ้าจากบ่อนํ้าเก่ามายังฝายที่ใช้ผลิตประปาซึ่งได้ดําเนินการมาแล้วสองสัปดาห์ แต่



 
 

๒๖ 

ตอนน้ียังขาดงบประมาณจัดซื้อนํ้ามัน จึงขอความอนุเคราะห์มายังอบต.มะเกลือเก่า
ในการสนับสนุนนํ้ามันจํานวน  ๔๐๐ ลิตรในการดําเนินการคร้ังน้ี 
๒. ด้วยในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาโรงเรียน
บ้านวังรางใหญ่ โดยชมรมวิทยุสื่อสารเพื่อการศึกษา ซึ่งได้จัดให้มีอาสาพัฒนาปู
กระเบ้ืองห้องครัว มอบทุนการศึกษา  ทั้งน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้ร่วมกับผู้นํา
ชุมชน ชาวบ้าน ได้จัดผ้าป่าสมทบทุน จึงขอบอกบุญมายังทุกท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการ และขอเชิญทุกท่านได้ร่วมงานในวันดังกล่าว  

นายก อบต. : สําหรับเร่ืองนํ้ามันขอให้ปลัดและหัวหน้าสํานักปลัดได้ตรวจสอบ และดําเนินการ
ตามข้ันตอนเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: สําหรับบ้านหนองหลักพันที่ได้ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยไปแล้ว แต่ยัง
ขาดหิน ปูน ทราย เพ่ือมาตั้งเสาไฟฟ้ามายังบ่อบาดาล และเสาปูนและลวดหนาม
เพ่ือล้อมรั้วป้องกันสัตว์เลี้ยงมาทําให้เกิดความเสียหายและป้องกันมิให้มิจฉาชีพมา
ขโมยป๊ัมนํ้า 

นายสุพนทร์  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ 

: ด้วยบ้านหนองซาดได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ้าใช้  จึงขอ
ความอนุเคราะห์มายัง อบต. ช่วยจัดส่งนํ้าให้กับคุ้มหนองกระบกหรือคุ้มฟาร์มไก่
ห่างจากหมู่บ้าน ๒ กม. อาจจะส่งคร่ึงเดือนคร้ังหากเป็นไปได้ ความอนุเคราะห์ 
และไฟฟ้าแสงสว่างชํารุด ซึ่งได้ติดต้ังไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแผงไฟหลุดล่วงลงมา 
จํานวน ๒ จุด  

นายก อบต. : ขอให้สํานักงานปลัดดําเนินการจัดส่งนํ้าโดยจัดทําเป็นตารางส่งนํ้า ส่วนเรื่องไฟฟ้า
มอบหมายกองช่างตรวจสอบและซ่อมแซม  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ตามท่ีหมู่ ๑๑ ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณไปยัง อบต.เพ่ือทําการ
ขุดลอกและปรับเกรดบริเวณรอบอ่างเกิ้ง  แต่เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว หมู่บ้านได้สํารองเงินไปก่อนจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ อบต.ได้
เร่งดําเนินการเบิกจ่าย  และขอบคุณ อบต.ที่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้
อย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ตามที่ อบต.ได้ต้ังงบประมาณในการปรับเกรดถนนหินคลุกไว้น้ัน หมู่ ๑๘ ได้มีถนน
หินคลุกจํานวน ๓ เส้นที่ ชํารุดเสียหาย คือ ๑ . ซอยสุขฤดี ๒ . เส้นหลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ๓. เส้นดอนอ้อที่ลงมายังถนนมิตรภาพ หากมีงบประมาณของอบต. 
หรืองบประมาณจากหน่วยงานภายนอกขอให้พิจารณาซ่อมแซมถนนเส้นทาง
ดังกล่าว หรือ  

นายปราโมทย์  มิดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: สําหรับหมู่ ๑๗ มีถนนชํารุดที่ต้องการปรับเกรด หากมีงบประมาณคงเหลือขอให้
ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นบ้านโสกจาน – บ้านหนองไม้ตาย 

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณที่ได้ขออนุมัติสภาฯ ไปน้ัน จะมีหมู่บ้านได้ทําหนังสือเข้ามา
จํานวน ๔ หมู่บ้าน แต่อย่างไรให้หมู่ ๑๗ ได้ทําหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามาแต่
หากทําเข้ามาแล้วจะให้กองช่างตรวจสอบงบประมาณว่าเพียงพอที่จะดําเนินการ
หรือไม่ 

นายสมเกียรติ ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ขอเพ่ิมเติมปรับเกรดถนนเส้นบ้านหัวเขา – บ้านวังรางใหญ่และ บ้านวังรางน้อย – 
บ้านวังรางใหญ่  ซึ่งทําได้เพียงคร่ึงเส้นทาง ทําให้เกษตรที่ใช้สัญจรในเส้นดังกล่าว
ต้องเดินทางย้อนไปบ้านหัวเขาเพราะถนนที่เหลืออยู่ใช้สัญจรไม่ได้มีสภาพเป็นดิน
ทราย 



 
 

๒๗ 

นายก อบต. : เบ้ืองต้นหากงบประมาณของหมู่บ้านยังคงเหลือให้ใช้งบในส่วนน้ีก่อน เน่ืองจาก
ขณะน้ีหลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้งจึงต้องดําเนินการช่วยเหลือก่อนเป็น
อันดับแรก ในส่วนน้ีอาจจะหางบประมาณจากภายนอกมาดําเนินการ แต่อย่างไร
ถนนเส้นดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนแล้ว  

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดในคุ้มศาลเจ้าพ่อเสือไปคุ้มหนองไผ่ เน่ืองจากถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อทําให้เดินทางลําบาก 

นายก อบต. : ถนนเส้นน้ีบรรจุไว้ในแผนแล้ว รองบประมาณในการดําเนินการ อาจจะไม่มีหินไป
ลงแต่ละรื้อและปรับ เกรด ให้ 

นายอุดม แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: หมู่ ๑๕ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเป็นค่านํ้ามันในการสูบนํ้าออก
จากสระประปา เพ่ือที่จะทําการขุดลอกสระ  

นายก อบต. : ขอให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือ พร้อมให้ประชาชนได้ลงนาม เสนอมายัง อบต. เพ่ือให้
กองช่างได้ทําการสํารวจและประเมินว่าต้องใช้นํ้ามันก่ีลิตร และต้องใช้เครื่องสูบนํ้า
แบบใด เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้อง 

นายอุดม แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ได้ทําหนังสือแจ้งไปยัง อบต. แล้ว 

นายก อบต. : ฝากสํานักงานปลัดได้ตรวจสอบหนังสือและส่งให้กองช่างได้ตรวจสอบ 
นางบุปผา  กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ขอบคุณมายังผู้บริหาร ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลทําให้บ้าน
หนองม่วงได้มีนํ้าใช้ได้ทันท่วงที  และได้มีเรื่องของความอนุเคราะห์  ๒ เรื่อง คือ ๑. 
ซ่อมแซมไฟฟ้าจํานวน  ๑ จุด บริเวณหน้าบ้านนางบรรทม เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยคร้ัง และ ขอป้ายบอกทางบริเวณหน้าบ้านตาโม่งที่เป็นทางสี่แยกเพราะมีผู้มา
สอบถามเส้นทางบ่อยคร้ัง  

นางบุญยืน  วิเศษโคกกรวด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอไฟฟ้าแสงสว่างจํานวน ๓ จุด ที่ได้แจ้งไปขอให้เร่งดําเนินการซ่อมแซม และต้อง
ขอขอบคุณมายัง อบต. ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการขุดเจาะบ่อบาดาล ทําให้หมู่ 
๑๒ ได้มีนํ้าใช้ 

นายก อบต. : สําหรับในการซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยเจ้าหน้าที่ประจํารถกระเช้าช่วงน้ีได้ทํางานอยู่ที่
ระบบประปาเพ่ือดูแลและเช่ือมต่อระบบป๊ัมในหมู่บ้านที่มีการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่ง
ตอนน้ีจะอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ อาจทําให้การซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า  แต่ก็จะเร่งให้
ดําเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว  

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: หมู่ ๒ ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณประตูวัดสว่างบูรพาราม
เน่ืองจากในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์จะมีการจัดงานประจําปี  และขอรถนํ้าฉีดนํ้าพรม
ฝุ่นก่อนวันจัดงาน 

นายก อบต. : สําหรับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางการไฟฟ้าสูงเนินไม่อนุญาตให้
ดําเนินการ เพราะหากตรวจพบอาจจะทําการรื้อออกทันที จึงทําเสนอเป็นโครงการ
ขึ้นมาเพ่ือขอไปยังการไฟฟ้าดําเนินการตามระเบียบในการประมาณการ และอบต.
ต้องทําการอุดหนุนงบประมาณไป ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากและล่าช้า แต่หากมีสาย
ดับ และ เป็นเสาของวัด อบต.สามารถดําเนินการได้เลย  

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมงานทําบุญประจําปีวัดสว่างบูรพารามในวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเชิญชมหมอลํา และมวยไทย 

นายสรสิช จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอขอบคุณ อบต.ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นหมอกควัน เน่ืองด้วยมีเด็กในหมู่บ้าน
เป็นไข้เลือดออก ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที  และตามท่ี อบต.ได้ทําการขุดเจาะ



 
 

๒๘ 

บ่อบาดาลทําให้บ้านห้วยไผ่ได้มีนํ้าใช้ แต่มีปัญหาได้มีการกําหนดให้นํ้าไหลเป็นเวลา
ขอให้แก้ไขให้เป็นระบบอัตโนมัติจะทําให้ประหยัดค่านํ้าค่าไฟ และตอนน้ีหมู่บ้านได้
มีนํ้าเพียงพอมีการนําถังมารองรับนํ้า  ในเรื่องซ่อมแซมถนนลาดยางที่ได้มีการลาด
นํ้ายางไว้ตอนน้ีได้หลุดล่อนออกไปเป็นหินคลุกขอให้ อบต.ได้ดําเนินการซ่อมแซม 
สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณท่านนายก ปลัด เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนํ้า ถนน  

นายก อบต. : สําหรับการพ่นหมอกควันต้องทําซ้ําภายใน ๕ วัน และต้องดําเนินการติดต่อกัน ๓ 
ครั้ง เพ่ือกําจัดตัวอ่อนของยุงให้ตายหมดไป ส่วนในเรื่องนํ้าในคุ้มของบ้านนางช้อยที่
นํ้าดันขึ้นไปไม่ถึง ทาง อบต.ได้นํานํ้าส่งให้เพ่ือแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น หากไม่พอให้
แจ้งมายัง หัวหน้าสํานักปลัด ส่วนเร่ืองถนนได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบให้มา
ดําเนินการแล้ว  

นางบํารุง จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: หมู่ ๘ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เจาะนํ้าบาดาล ทําให้หมู่บ้านได้พ้นวิกฤตขาดแคลนนํ้าใช้ แต่ยังมีบางคุ้ม ในคุ้ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นํ้ายังไม่พอใช้รบกวนให้ อบต.ได้จัดส่งนํ้าบรรเทาความเดือดร้อน 

นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 

: หมู่ ๕ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งนํ้าที่สามารถบริโภคได้ โดยนํามาส่งยังถังหน้า
ห้องสมุดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีนํ้าไว้หุงต้ม 

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ด้วยบ้านวังรางใหญ่มีไฟฟ้าแสงสว่างดับจํานวน ๒ จุด โดยจะขอขยายเขตไฟฟ้า คือ 
ทางไปวัดเขาชาด ระยะทาง ๑๖๐ เมตร เสาจํานวน ๔ ต้น และ บ้านนายมนัส ดา
ศรี คุ้มหน้าโรงเรียนถึงฟาร์มผู้ใหญ่นําชัย ระยะทาง ๒๖๐ เมตร ซึ่งได้ส่งหนังสือแจ้ง
ให้ อบต.แล้วในวันน้ี 

นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖  

: ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้อนุเคราะห์ขุดเจาะน้ําบาดาล ทําให้หมู่ ๑๖ ได้มีนํ้าใช้
และหารือในเร่ืองการจัดเก็บขยะ เน่ืองจากขณะน้ีบ้านโนนสมบูรณ์มีปัญหาการนํา
ขยะไปทิ้งที่ลานหินทําให้สกปรก อาจจะเป็นสิบห้าวันครั้งจะได้หรือไม่ 

นายก อบต. : เบ้ืองต้นควรให้ประชาชนได้กําจัดขยะในครัวเรือน หมู่บ้านควรมีการประชาสัมพันธ์
เน่ืองจากรถขยะที่มีอยู่น้ันไม่เพียงพอ และตารางการจัดเก็บเต็มแล้วทุกวัน ซึ่ง
อาจจะต้องพิจารณาจัดซื้อเพ่ิม  

ประธานสภา อบต. : หมู่ ๑๓ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนทางไปวัด เน่ืองจากถนนชํารุดและพระ 
ชาวบ้านได้ใช้เดินทางไปทําบุญเป็นประจํา 

นายก อบต. : ถนนเส้นน้ีได้อยู่ในแผนแล้ว อาจจะเป็นการปรับเกรด ไม่มีหินลงให้  
ประธานสภา อบต. : ตามท่ีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.ให้ประชุมการจัด

เตรียมการโครงการแข่งขันกีฬา กีฑาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล น้ัน ทางโรงเรียนได้ขอ
กําหนดห้วงวันจัดงานเป็นวันหยุด ๑ วัน วันธรรมดา ๑ วัน หรือวันธรรมดาทั้ง ๒ 
วัน ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณา  สําหรับหมู่ ๑๓ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่าน
ปลัด ผอ.กองช่าง ที่ได้จัดสรรงบประมาณมายังหมู่ ๑๓ โดยเฉพาะถนนเทวดาทําให้
การแก้ไขดําเนินการได้ทันท่วงที 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่ม ี
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวันน้ีต้องขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุม

สภาในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ และที่ได้อํานวย
ความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร  ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความ



 
 

๒๙ 

เรียบร้อย  การประชุมในครั้งน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย 
และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย สําหรับการประชุมสภาในสมัยต่อไปขอให้จัด ณ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ ๑๕ ขอแจ้งให้ทราบให้เบ้ืองต้น   สุดท้ายน้ีต้อง
ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ  ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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