
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
สมัยวิสามัญท่ี  ๑  ประจาํปี  ๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๐  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

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

………………………………………………………….. 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายนวม เมินขุนทด ประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๒ นายบรรจบ ชัยบุรี รองประธานสภา อบต. บรรจบ  ชัยบุร ี
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายจรัส   มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ จรัส  มาสูงเนิน 
๕ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๖ นางวิภาวี  โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ วิภาวี  โตสูงเนิน 
๗ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
๘ นายบุญเริง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ บุญเริง  ละมุดตะคุ 
๙ นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ศิริวงศ์  พบพิมาย 
๑๐ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๑ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๒ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๓ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ สวง  งามมะเริง 
๑๔ นายดนัย แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ ดนัย  แรมกลาง 
๑๕ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ ยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
๑๖ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๗ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 
๑๘ นางสมหมาย บูรณ์โภคา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙ สมหมาย  บูรณ์โภคา 
๑๙ นายนึก  สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐ นึก  สระกระโทก 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
๒ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย   นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นายสนอง ภูจํานงค์ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 



 

 

๒ 

 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๕ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผอ.กองช่าง 
๖ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.การกองคลัง 
๗ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๘ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 
๙ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๑๐ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๑๑ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๒ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๔ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๕ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถ 

                              
เริ่มประชุม : เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา 
เลขานุการสภา  

: เรียน ท่านประธานที่เคารพ  บัดน้ีได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้า
ประชุมแล้วเกินก่ึงหน่ึง  ขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ดําเนินการในระเบียบวาระที่ ๑ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๑ 
เลขานุการสภา  อบต. 

: เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่อง การอนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๕ 
     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ได้ขออนุญาตต่อนายอําเภอ
สูงเนินขอเปิดการประชุมสภาฯ ในสมัยวิสามัญที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๕ ต้ังแต่วันที่  
๑๐ - ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่าได้แถลงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ น้ัน  ซึ่งนายอําเภอสูงเนินได้อนุญาตให้เปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ตามท่ีได้เสนอ ตามประกาศอําเภอสูงเนิน ลงวันที่  ๖  
มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ การ
ประชุม ข้อ ๒๒  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่
น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกําหนดเปิดสมัยประชุม
ปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลาเปิด
สมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   
   



 

 

๓ 

 

เลขานุการสภา  อบต.  ๑.๒ เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือคัดเลือกประธานสภาฯ โดยที่ประชุมสภาได้มีมติในการ
คัดเลือกประธานสภา  รองประธานสภา อบต. และ เลขานุการสภา อบต ไปแล้ว
น้ัน ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้แจ้งรายช่ือต่ออําเภอสูงเนิน 
เพ่ือให้นายอําเภอสูงเนินได้มีคําสั่งแต่งต้ังประธานสภา  รองประธานสภา อบต. 
ตามระเบียบ  โดยอําเภอสูงเนินได้แจ้งคําสั่งแต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ดังน้ี 
๑)                            คําสั่งอําเภอสูงเนิน  
                                 ที่ ๒๒/๒๕๖๕   
           เรื่องการ แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีมติในคราวประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ นายนวม  
เมินขุนทด เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อาศัยอํานาจ
ตามตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายอําเภอสูงเนินจึงแต่งต้ังให้นาย
นวม  เมินขุนทด ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 

         ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
                         

                            สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                ร้อยโทร  อนุชา  ต้ังพาณิชย์ 
                                             นายอําเภอสูงเนิน 

  ๒)                            คําสั่งอําเภอสูงเนิน  
                                 ที่ ๒๓/๒๕๖๕   
      เรื่องการ แต่งต้ังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีมติในคราวประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ นายบรรจบ  
ชัยบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อาศัยอํานาจ
ตามตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายอําเภอสูงเนินจึงแต่งต้ังให้นาย
บรรจบ  ชัยบุรี  ดํารงตําแหน่ง   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
 

         ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
                         

                            สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                  ร้อยโทร  อนุชา  ต้ังพาณิชย์ 
                                          นายอําเภอสูงเนิน 

ที่ประชุม : รับทราบ 



 

 

๔ 

 

เลขานุการสภา  อบต.  ๑.๓  เรื่อง การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
     ตามที่กองทุนการออกแห่งชาติ  (กอช.) ขอความร่วมมอให้อําเภอดําเนินการ
การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและ
กองทุนการออมแห่งชาติ  ได้กําหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ในแต่ละหมู่บ้าน
มีจํานวนสมาชิกใหม่เพ่ิมเติม ในปี ๒๕๖๕ ตามบัญชีเป้าหมาย โดยกําหนดจํานวน
เป้าหมายท่ีจะต้องรับสมัครสมาชิกใหม่ จํานวน ๒,๕๔๐ คน รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
     ในการน้ี อําเภอสูงเนิน จึงขอให้ท่านดําเนินการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อน
การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมู่บ้านที่ยังมีสมาชิกไม่ครบตามเป้าหมาย อย่างน้อย หมู่บ้านละ 
๒๐ คน และรักษาสมาชิกเดิมไว้ โดยให้ส่งชําระเงินอย่างต่อเน่ือง และขอให้ส่งในบ
สมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สมาชิก กอช. จํานวนหมู่บ้านละ ๒๐ ท่าน 
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่สํานักงานงานอําเภอสูงเนิน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๔ เรื่อง ขอความอนเุคราะห์บูชาเหรียญที่ระลึกพระนารายณ์มหาราช 

     จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะกรรมการวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร 
พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันปรึกษาหารือแล้วมีดําริสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  ขนาด  ๑ .๕  เท่ าของ  พระองค์จริ ง  เ พ่ือ เ ป็นการ
เทิดพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรง
สร้างเมืองนครราชสีมา โดยจะดําเนินการจัดสร้างและประดิษฐาน ณ บริเวณ
ด้านหลังวิหารวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ อําเภอสูงเนินจึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานใน
อําเภอสูเนินเพ่ือสนับสนุนบูชาเหรียญที่ระลึกพระนารายณ์มหาราช เน้ือทองแดงรม
ดํา และ เน้ือทองบรอนซ์ ขนาด ๓.๕ เซนติเมตร เหรียญละ ๒๐ บาท  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้รับจํานวน ๑๐๐ เหรียญ แบ่งเป็น เน้ือทองแดงรม
ดํา จํานวน ๕๐ เหรียญ เน้ือทองบรอนซ์ จํานวน ๕๐ เหรียญ ท่านใดประสงค์จะ
ร่วมทําบุญ สอบถามได้ที่นักจัดการงานทั่วไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๕ เรื่อง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเพ่ือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๔ มกราคม 
๒๕๖๕  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ต้ังจุดบริการประชาชน ณ จุด
ตอไม้  โดยได้บูรณาการดําเนินการร่วมกับผู้นําหมู่บ้าน หน่วยงานทหาร อสม. อยู่
เวรประจําจุดเพ่ือให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ลดความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน  โดยการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติงาน   

ที่ประชุม : รับทราบ 
   



 

 

๕ 

 

เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๖ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๕ 
     สําหรับกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 
๒๕๖๕ ของอําเภอสูงเนินมีกําหนดวันที่ ๕ และ ๗  เมษายน ๒๕๖๕  สําหรับตําบล
มะเกลือเก่า เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๕   ทหารกองเกินที่
เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารวันที่ ๕ และ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ใครยัง
ไม่มารับหมายเรียกให้มารับหมายเรียกโดยด่วน ซึ่งเจ้าตัวจะต้องมารับด้วยตนเอง
เท่าน้ัน จึงขอฝากท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ประชาชนสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้า
รับการตรวจเลือกได้รับทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๗  เรื่อง การข้ึนทะเบียนและการปรับปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี ๒๕๖๔/๖๕ 

     การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี ๒๕๖๔/๖๕ โดย
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔  
ดังน้ี 

๑) ครัวเรือนเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจะต้องประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพรองก็ได้ 

๒) ครัวเรือนเกษตร ๑ ครัวเรือน จะมีผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง ๑ คน 
๓) กําหนดให้ ๑ ทะเบียนบ้าน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้เพียง ๑ 

ครัวเรือนเกษตรเท่าน้ัน 
๔) กําหนดให้สามี ภรรยา สามารถขึ้นทะเบียนเกษตร ได้เพียง ๑ ครัวเรือน

เกษตรกรเท่าน้ัน  
๕) การข้ึนทะเบียนเกษตร รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล   
๖) ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย 
๗) ผู้พิการ ทุพพลภาพ แต่ยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรด้วน

ตนเอง หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในผลผลิต สามารถรับขึ้นทะเบียนได้ 
๘) สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทั้งในพื้นที่ที่มี

เอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

พ้ืนที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน 
ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ที่ดินที่มีหนังสือรับรองผู้ทําประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ 
พ้ืนที่ ไม่มี เอกสารสิทธ์ิ อนุโลมให้เกษตรกรสามารถข้ึน
ทะเบียนได้  
สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้ทุก
ลักษณะการถือครองที่ดิน 

สําหรับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน  
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   
   



 

 

๖ 

 

เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๘ เรื่อง การเฝา้ระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
     จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้อําเภอทําการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก 
เน่ืองจากพบสัตว์ปีกติดเช้ือไข้หวัดนกในประเทศเวียดนาม  กัมพูชา ลาว และพบ
ผู้ป่วยติดเช้ือในประเทศจีนจํานวนมาก ขอความร่วมมือแจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังโรค
ในสัตว์ปีก หากพบสัตว์ป่วยตายจํานวนมากผิดปกติ สามารถแจ้งที่สํานักงานปศุ
สัตว์อําเภอสูงเนิน โทร ๐๔๔-๔๑๙๒๔๒ และห้ามนําสัตว์ป่วยตายไปทําอาหาร ให้
ทําการฝังกลบสัตว์ตายพร้อมพ่นยาฆ่าเช้ือทุกครั้ง ละเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ทําให้สัตว์ปีกภูมิต้านทานลดลงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงขอความ
ร่วมมือแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนํากระติกใส่นํ้าแข็งมารับวัคซีนสัตว์ปีกได้ที่
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเนิน ตามวันและเวลา ราชการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๙  เรื่อง ตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ 

     การจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ เพ่ือจําหน่ายสินค้า OTOP ของ
ดีอของเด่น อําเภอสูงเนิน ในช่วงเทศกาลปีใหม ่ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔ ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.ประเสริฐสิน ถนนมิตรภาพ (ซีเกท) โดยมี
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจําหน่าย จํานวน ๑๑ บูท  และมสีินค้าเด่นที่
ได้รับความสนใจ   สําหรับการจัดงานคร้ังต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๑๐ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาํเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) ด้วย

เครื่องมืออิเลก็ทรอนิกส์ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี โดยการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจําปี ๒๕๖๕ เป็นการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคง และยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกําหนดให้ดําเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้นในทุกระดับ 
     อําเภอสูงเนิน มีเป้าหมายในการจัดเก็บ จํานวน ๒๒,๑๕๖ ครัวเรือน และค่า
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ครัวเรือน 
๒๐ บาท ห้วงระยะเวลาในการดําเนินการ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๑๑ เรื่อง การมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา 
     อําเภอสูงเนิน ได้รับจัดสรรทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา  



 

 

๗ 

 

  ที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
จํานวน ๖ ทุน ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : การประชุมสภาฯ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๕ โดยรายงานการประชุมฯ 

ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ทุกท่านได้ทําการพิจารณา
และตรวจสอบในสาระสําคัญ   มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือกแก้ไขในสาระสําคัญ
หรือไม่  

ประธานสภา อบต. : ขอแก้ไขหน้าที่ ๖  วรรคสุดท้าย จากประสภาฯ ช่ัวคราว เป็น ประธานสภาฯ  
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 

: ขอแก้ไขหน้าที่ ๘  บรรทัดที่ ๕  จากเสนอช่ือผู้เห็นสมควรดํารงตําแหน่งเป็นรอง
ประธานสภาฯ เป็น เลขานุการสภา  

ประธานสภา อบต. : ขอแก้ไขหน้าที่ ๖  บรรทัดที่ ๙  จากรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอแก้ไขหน้าที่ ๕   จาก เสนอ นายสุพจน์  ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ เป็น 
หมู่ ๑๗  

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สภาครั้งแรก  เม่ือวันที่ ๔ มกราคม  
๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๓  : เรื่อง  แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ประธานสภา อบต. : ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 
     มาตรา 85/5 กําหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะเข้ารับหน้าที่ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ีภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
     ลําดับต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   ได้แถลง
นโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

นายก อบต.   คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
นายเอกชัย  พรหมพนัธใ์จ 

แถลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



 

 

๘ 

 

  เรียน   ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
มะเกลือเก่าและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้จัดให้มีการเลือกต้ัง ตาม
มาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับแจ้งผลการ
ได้รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ตามหนังสือสํานัก
คณะกรรมการเลือกต้ังประจําจังหวัดนครราชสีมา ที่ ลต (นม) ๐๐๐๒/ว ๒๒๑ ลง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลการเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า และได้รับหนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๖๕  
จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ที่ นม ๗๑๘๐๑ (สภา) / ๓  ลงวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง ขอเชิญแถลงนโยบายในการปฎิบัติงาน น้ัน เพ่ือให้การ
เข้าปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กําหนดว่า ก่อนนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาอบต.มะเกลือเก่า และ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ  กระผมนายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ  นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า  พร้อมด้วยว่าที่ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผมจะมีคําสั่ง
แต่งต้ังหลังจากประชุมแถลงนโยบายเข้ารับตําแหน่งแล้วเสร็จ ซึ่งจะประกอบด้วย  
นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   นายสนอง ภูจํานงค์ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ นางสมทรง ภู่ภูเขียว  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
     สืบเน่ืองมาจากผมได้รับการไว้วางใจรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า จากพ่ีน้องประชาชนผู้มีสิทธ์ิในการเลือกต้ัง เขตตําบลมะเกลือ
เก่า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  จึงขอนําเรียนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า เพ่ือแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแห่งน้ี  ซึ่งได้จัดทํานโยบายสาธารณะในการพัฒนาตําบลมะเกลือเก่าช่วง
บริหารงานใน ๔ ปีน้ี เป็นเอกสารมอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุก
ท่าน ณ ที่ประชุมแห่งน้ี 

       เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ดําเนินไปด้วย
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างสะดวก เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้
กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้บริหารงานพัฒนาบรรลุเป้าหมายในทิศทางที่ดี 
ถูกต้อง ทันสมัยและยั่งยืน  ผมได้ดําเนินการจัดทํานโยบายสาธารณะที่นํามา
ปฏิบัติงาน โดยได้กําหนดนโยบาย จากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาของ 



 

 

๙ 

 

  ประชาชนในพ้ืนที่ และนโยบายที่ใช้ในการหาเสียง รวมถึงการนําข้อมูลจาก
แผนพัฒนาตําบลมาพิจารณานําเข้าสู่วาระในการกําหนดและตัดสินใจจัดทํา
นโยบายเพ่ือนํามาเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารงาน ดังน้ี 

  ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค 
          ๑.๑ ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง จัดทําติดต้ังอุปกรณ์จราจร ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาถนนโลจิสติกส์คมนาคมสายหลัก ถนนสายรอง ถนนหน้าบ้านปลอดฝุ่น 
ถนนหัวไร่ปลายนา ถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร จัดทําป้ายบอกทาง ไฟสัญญาณเตือน สร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกหมู่บ้าน 
และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนเพ่ือความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อํานวย
ความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมของประชาชน 

๑.๒ ดําเนินการก่อสร้าง บํารุงรักษา ปรับปรุงระบบนํ้าประปาให้มีคุณภาพ
ทั่วถึงและการจัดการร่องทางระบายนํ้าจัดระบบการป้องกันนํ้าท่วมชุมชน และ
ขยายเขตน้ําประปาส่วนภูมิภาค 

๑ .๓ พัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท่องเที่ยวตําบลมะเกลือเก่า ยกระดับ
มาตรฐานเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว สร้างรายได้พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
การจัดอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรภายนอกและภายในพ้ืนที่ และจัดเป็น
สนามกีฬากลาง สถานที่ออกกําลังกาย และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 

๑.๔ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร พร้อมทั้ง
ติดต้ังซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสายหลัก สายรอง จุด
เสี่ยงในชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการติดต้ังปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ถึงประชาชน 
          ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ การขุดลอกคลอง ขุด
ขยายสระ ขุดลอกอ่างเก็บนํ้า รวมถึงการขุดเจาะพัฒนาเป่าล้างบ่อนํ้าบาดาล จุด
บริการนํ้า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีนํ้าใช้ในการอุปโภคและบริโภค และ
เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๑.๖ ส่งเสริมการจัดทําและวางผังเมืองชุมชน/ตําบล  การจัดทําแผนที่ภาษี 
วางระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) การควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรม  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขุดดินถมดิน การจัดการนํ้าเสีย 
การระบายนํ้า เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน อย่างมี
ระบบ ลดปัญหาต่างๆ  ที่เกิดจากการขยายตัวความหนาแน่นของชุมชน 

๑.๗ การก่อสรา้งอาคารสํานักงานใหม่ เพ่ือรองรับการบริการสาธารณะ 
การติดต่อราชการ การขออนุญาต การอํานวยความสะดวกในการบริการให้กับ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 

   
   



 

 

๑๐ 

 

  ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาสงัคม 
๒.๑  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การผลิตสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ส่งเสริมการขาย  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาตําบลมะเกลือเก่าให้
เป็นเมืองท่องเที่ยว Smart City พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น เพ่ือให้มี
การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร และชุมชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่ม 
อสม. กลุ่มองค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
อปพร. กลุ่มstart up  กลุ่ม OTOP และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน 

๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ ใช้วิถีชีวิตแบบหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๒.๔ บริหารจัดการด้านตลาด การผลิตขายสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการ
เอกชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย และสินค้า
บริโภค อุปโภคมีความปลอดภัย 

๒.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า
และจัดระบบ การผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการ 
        ๒ .๖ สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ 
และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย รถฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๗  ส่งเสริมการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติสุขในสังคม 

๒.๘  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 
ฝ่ายปกครอง เอกชน ตํารวจ ทหาร และประชาชน จัดให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ส่งเสริมการปฎิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒.๙  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน การป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ปัญหาสาธารณภัยด้าน
ต่างๆ และการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือเฝ้าระวังด้านยาเสพติด  การตัดไม้
ทําลายป่า การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 
          ๒.๑๐  ส่งเสริมการดําเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ยกระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

   
   
   
   



 

 

๑๑ 

 

  ๓. นโยบายด้านการศึกษา 
๓.๑ ส่งเสริมด้านการศึกษาพัฒนาเด็ก เยาวชนและส่งเสริมประชาธิปไตย 

สิทธิพลเมือง ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพครูและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มี
มาตรฐานที่ดี โดยจัดให้มีสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน การจัดสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยมีพ้ืนฐานการศึกษา และมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าสู่วัยเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

๓.๓  ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการเรียนตามอัธยาศัยในพ้ืนที่ รวมถึงการส่งเสริมยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศก้าวสู่อาเซียน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สองภาษา มัคคุเทศก์น้อย ฯลฯ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ ทักษะประสบการณ์ที่
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาความรู้ทักษะด้านกีฬา นันทนาการ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และเยาวชน อย่างต่อเน่ือง 

๓.๔ การจัดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เพ่ิมช่องทางในการค้นคว้าหา
ข้อมูล เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันต่อสถานการณ์เหตุการณ์ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสารไร้พรมแดน จัดบริการห้องสมุดมีชีวิต 

๓.๕ ยกระดับพัฒนาสนามกีฬาเยาวชนหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชน 

๓.๖ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน จัดการแข่งขัน และการ
พัฒนาทักษะทางการกีฬานันทนาการของสถานศึกษา เด็กเยาวชน และประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ทุกระดับ 
      ๓.๗ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และสถานศึกษาในพ้ืนที่ 

  ๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยการร่วมคิด

ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  สร้างระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวดเร็ว ทันสมัย สุจริต  โปร่งใสตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

๔.๓ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน และภาค
ประชาชน ในการมีส่วนร่วมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน/ตําบล และ
ดําเนินการโครงการพัฒนาตําบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

   
   
   
   



 

 

๑๒ 

 

  ๔.๔ ส่งเสริมการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอบต.ทุก
ระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน มีความรู้และขีด
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตอบสนองต่อการบริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว  ทันเวลา ถูก
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องมีความพร้อมรองรับภารกิจถ่ายโอนบริการสาธารณะ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สร้างความสามารถในการเข้าถึงบริการภาครัฐ อย่างเท่าเทียม เพ่ือให้
ประชาชนท่ีมารับบริการได้รับความสะดวก พร้อมมีศูนย์บริการประชาชน ศูนย์
ประสานงาน ย่อย  co - working space  ให้บริการสาธารณะในอํานาจหน้าที่ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้ภาคประชาชน  ให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่พลเมืองในการ
ร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ตระหนักรู้ในด้านสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 

๔.๗ จัดโครงการ อบต. พบประชาชน  นําหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตํารวจ 
หน่วยงานราชการต่างๆ ให้บริการสาธารณะเคลื่อนที่ด้านต่างๆ กับประชาชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการความคิดเห็น
จากประชาชน 
       ๔.๘ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีปรับใช้กับการบริการประชาชนทุกมิติ ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ราชการ 

  ๕. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ

ปัญญา ขนบธรรมเนียมที่ดี ในวันสําคัญต่างๆของไทยให้คงอยู่สืบไป                     
๕.๒ ทะนุบํารุงศาสนา วัด และสํานักสงฆ์ในตําบล ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ของคนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆให้กับคณะสงฆ์ และการให้
ความรู้ในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวัด  

๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์ยกระดับงานประเพณีสรงน้ําพระ ให้
เป็นการท่องเที่ยวระดับจังหวัด  

๕.๔ ส่งเสริมการอุปสมบท การบวชสามเณร การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาปริยัติและการปฎิบัติธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชน 

๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือสร้างสังคมให้มี
เข้มแข็ง เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง 

  ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย เพ่ือให้

ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีอย่างเหมาะสม 
   
   



 

 

๑๓ 

 

  ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
และดูแลรักษาความสะอาดในครัวเรือน และในชุมชน  

๖.๓ บริหารการจัดการระบบการจัดเก็บขยะแบบลดมลภาวะ และการ
จัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง อย่างมีประสิทธิภาพ นําหลัก ๓ R คือลด
ปริมาณขยะ(Reduce) ใช้ซ้ํา (Reuse) นํากลับมาใช้ใหม่(Recycle) มาใช้ในการ
จัดการขยะ สานต่อนโยบายหน้าบ้านหน้ามอง 

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ปรับภูมิทัศน์ และ
จัดหาพันธ์ุกล้าไม้ให้กับประชาชน รณรงค์ลดการตัดต้นไม้ และส่งเสริมปลูกต้นไม้ 
ปลูกป่า บํารุงดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่า คน  
สัตว์  พืช นํ้า อย่างเหมาะสม รวมถึงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์แบบองค์รวม แบบมี
ส่วนร่วมจากภาครัฐ  ทหาร ประชาชน เอกชน และองค์กรชุมชน 

๖.๕  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และที่เกิดจากภาคเกษตรกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

  ๗. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
๗.๑ ส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน และสนับสนุนการดําเนินงานของ

หน่วยปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน แบบมีส่วนร่วมทุกมิติ 

๗.๒ สนับสนุนการสร้างมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน 

๗.๓ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษา
สุขภาพอนามัยตนเองและครอบครวัอย่างทั่วถึง  

๗.๔  มุ่งสู่เมืองแห่งการสร้างนวัตกรรม บรูณาการหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนํา
วิชาการมาปรับใช้กับการปฎิบัติงาน และการวิจัยชุมชน เพ่ือรองรับการยกระดับ
เป็นมะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ 

๗.๕  พัฒนาขีดความสามารถยกระดับการปฎิบัติงานให้หน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒๔ ช่ัวโมง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๗.๖ ส่งเสริมพัฒนางานหลักประกันสุขภาพประชาชน หลากหลายมิติ ทุก
กลุ่มวัย 

๗.๗  จัดให้มีศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยรักษาตัวที่
บ้าน 

  ท้ายน้ีผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ที่เคารพทุกท่าน  ที่ได้รับฟังการแถลงนโยบายในการ
พัฒนาตําบลมะเกลือเก่า ห้วงสมัยที่ได้รับเลือกต้ังในครั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ใน ๔ ปี นับจากน้ี ทั้ง ๗ ด้าน ซึ่ง
ผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาตําบลน้ันต้องมีความชัดเจน 



 

 

๑๔ 

 

  ยุติธรรม เป็นธรรมโปร่งใส ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน  รวมถึงต้องสร้างให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทําร่วมรับผิดชอบ 

ด้วยความเคารพ  ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา  และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่าน ในระหว่างที่กระผมและคณะได้ปฎิบัติหน้าที่  
ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ และนําปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนมาแจ้ง และหากมีข้อช้ีแนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ   เราทุกคน
ล้วนทําเพ่ือความเจริญของตําบลมะเกลือเก่า  ทั้งน้ี  ผมจะนําข้อช้ีแนะและประเด็น
ปัญหา พร้อมข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆมาวิเคราะห์แล้วดําเนินการ แก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาจนสุดกําลังความสามารถ รวมทั้งจะร่วมกันสรรหา แนวทางแก้ไขปัญหาจาก
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้หลากหลาย
สาขาในตําบลมาปรับใช้และพัฒนา และจะต้ังใจทํางานมุ่งเน้นให้ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทํางานโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เพ่ือ
จะนําความสําเร็จ ความเจริญขององค์กรและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 
                                          เอกชัย  พรหมพันธ์ใจ 
                                       (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า                  

   
ประธานสภา อบต. : ตามท่ีนายก อบต. ได้แถลงนโยบาย ซึ่งได้แถลงนโยบายใน ๗ ด้าน ได้ครอบคลุมใน

ทุกมิติ ขอให้ท่านนายกได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดําเนินการตามนโยบาย  และร่วมคิดร่วม
ปฏิบัติงานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือพัฒนาตําบลมะเกลือเก่า  มี
สมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะสอบถามเก่ียวกับนโยบายท่ีนายก อบต.ได้
แถลง  

นายก อบต. : สําหรับการเข้ามาทํางานในสมัยน้ีจะมีการต้ังคณะงานในแต่ด้านที่ชัดเจน และขอ
เชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นคณะทํางานในแต่ละด้าน โดยเน้นความเข้มแข็งของชุมชน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางาน  มีการพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละ
ด้านในการช่วยเหลืองานของ อบต.  เช่น งานด้านสตรี  งานด้านสาธารณสุข  มี
การพัฒนาผู้นําคุ้มในแต่ละคุ้มของหมู่บ้านได้มีบทบาทได้มีการพัฒนาหมู่บ้าน  การ
ทําให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของ อบต. ให้ได้มากท่ีสุดและมีความเท่าเทียมกัน  
และการพัฒนาต่างๆ ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน สําหรับนโยบายทั้ง 
๗ ด้าน ในสมัยที่ผ่านมาดําเนินการมาแล้วประมาณร้อยละ ๗๐ ดังน้ัน เพ่ือการ
พัฒนาของตําบลมะเกลือเก่า ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทํางานทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่าย
สภาและเจ้าหน้าที่ อบต.  สําหรับคณะบริหาร ประกอบด้วย  นายวินัย  นิลสูงเนิน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า คนที่ ๑ จะดูแลงานโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  นายสนอง  ภูจํานงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
คนที่ ๒  จะดูแลงานด้านสวัสดิการและสาธารณสุข และ นางสมทรง ภู่ภูเขียว 
เลขานุการนายก  อบต.  จะเป็นผู้ประสานงาน  และหากมีปัญหาเร่งด่วนประสาน 



 

 

๑๕ 

 

  ทางโทรศัพท์โดยตรงได้ทันที  สําหรับงานแรกที่จะดําเนินการ คือ โครงการถนนหัว
ไร่ปลายนา ขอให้ทุกท่านได้สํารวจถนนหัวไร่ปลายนาในหมู่บ้านจํานวนก่ีเส้น มี
ระยะความยาว ความกว้าง เท่าใด  แจ้งมายัง อบต .  โดย คณะผู้บริหาร 
ประธานสภา รองประธานสภา อบต. กองช่าง จะได้ออกสํารวจเพ่ือดําเนินการ 
ทั้งน้ีถนนท่ีได้สํารวจมาน้ัน  ต้องไม่รุกล้ําเข้าไปยังที่ของชาวบ้านหรือพ้ืนที่เกษตรกร 
ขอฝากในเร่ืองน้ีให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน  ท้ายน้ี ต้องขอขอบคุณท่าน
ประธานสภา ท่านรองงประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ได้เปิด
ประชุมเพ่ือให้แถลงนโยบายการทํางานในวันน้ี  ท่านปลัด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้รับฟังการแถลงนโยบายในวันน้ี  

ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่  ๑๔ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ได้กล่าวช้ีแจง 
หลังจากที่ได้รับฟังนายกได้แถลงนโยบาย 

นายสงคราม  เทพทัศน์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๔  

: ในฐานะผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  รู้สึกใจที่ท่านนายกพร้อมคณะได้มี
ความพร้อมที่ในการดําเนินงานจากที่ได้รับฟังท่านนายกได้แถลงนโยบายการทํางาน
ขอฝากยังท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้ทํางานร่วมกับผู้บริหาร และทุกฝ่ายไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง เพ่ือพัฒนาตําบลมะเกลือเก่าให้ความเจริญในทุกด้าน 

ทีประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๔ : เรื่อง อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านปลัดได้นําเรียนบูชาเหรียญที่ระลึกพระนารายณ์มหาราช ผมและรอง

ประธานสภา อบต. ได้บูชาเหรียญและมอบให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน สักครู่
เจ้าหน้าที่จะมอบให้กับทุกท่าน  และสําหรับในวาระนี้สมาชิกสภา อบต.ท่านมี
ต้องการสอบถามประการใดขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: สําหรับเรื่องถนนหัวไร่ปลายนาที่ท่านนายกได้แจ้งให้สํารวจ ซึ่งหมู่  ๑๕ ได้เกิดข้อ
พิพาท จํานวน ๒ เส้น คือเจ้าของดินที่ด้านในและด้านนอก เจ้าของที่ด้านนอกไม่
อนุญาตให้ เจ้ าของที่ ด้ านในผ่านมายังถนนบริ เวณน้ันได้  ซึ่ ง เ ป็นปัญหาที่
กระทบกระทั่งกันตลอด เบ้ืองต้นได้ปรึกษากับนิติกร ส่วนจะดําเนินการอย่างไรน้ัน 
ขอหารือกับผู้บริหารเป็นการส่วนตัว เพ่ือมิให้เกิดการพาดพิง 

นายสมชาย  พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: สําหรับหมู่ ๖ มีกรณีพิพาทในเรื่องที่ดินข้างเคียงที่จะสร้างถนนสาธารณประโยชน์ 
แม้จะมีการไกล่เกลี่ยแล้วหลายคร้ังแต่ยังไม่สามารถยุติได้ ขอหารือนายก อบต.ใน
เรื่องน้ีว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร    

นายก อบต. : ในกรณีที่เกิดการพิพาทถนนหัวไร่ปลายนาส่วนใหญ่จะเป็นที่ดิน สปก. ในส่วนที่ไม่มี
ปัญหาจะดําเนินการทันที หากไม่สามารถหาข้อยุติได้จะให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือโดย 
อบต.ทําหนังสือไปยังที่ดินสูงเนินเพ่ือรังวัดแนวเขต 

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีท่านนายกได้ช้ีแจงข้างต้นหากหมู่บ้านได้มีกรณีพิพาทเร่ืองที่ดิน ให้หมู่บ้านได้
หารือร่วมกันเพ่ือหาข้อยุติ เพราะหากนําเครื่องจักรเข้าดําเนินการแล้วอาจจะเกิด
ปัญหาได้  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ขอนําเรียนเร่ืองการประชุมสภา สําหรับท่านใดต้องการที่จะสอบถาม ช้ีแจง ขอให้

ท่านได้ยกมือขึ้นและยืนขึ้นแนะนําตัว ในส่วนการเรื่องการเสนอญัตติหรือกระทู้ถาม  
ทุกท่านได้ทราบกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  ในแต่ละสมัยแล้ว  หากท่านใดต้องการ 



 

 

๑๖ 

 

  สอบถามหรือมีเรื่องแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้เขียนลงในแบบฟอร์มและส่งได้ที่
เจ้าหน้าที่เพ่ือนําเข้าระเบียบวาระประชุม 

นายก อบต. : ให้เจ้าหน้าที่ได้จัดแบบฟอร์มคําร้องทั่วไปส่งให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน
เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  ขอให้ผู้ส่งคําร้องได้เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน
อาจมีภาพประกอบ และรายช่ือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการดําเนินการ และให้ผู้นําหมู่บ้านได้รับรองตามแบบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : สําหรับวันน้ีขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ท่านปลัด อบต. หัวหน้าส่วน

ราชการ ท่านรองนายก ท่านเลขานุการสภา  ท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เสียสละเวลามา
รับฟังการประชุม  เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการประชุม และ
การประชุมในครั้งน้ีเน่ืองการเป็นการดําเนินการประชุมครั้งแรกหากผมแสดงการ
กระทําใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา  ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย และต้อง
ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต ปรีดาสา 
            (ชวลิต ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
 

    (ลงนาม)      นวม  เมินขุนทด                                       
            ( นายนวม  เมินขุนทด  )  ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

 


