
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

สมัยสามัญท่ี  ๑  ประจําปี  ๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

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

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

 
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. 
๕ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผอ.การกองคลัง 
๖ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๗ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผอ.การกองการศึกษาฯ 



 

 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๘ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นายวิฑูรย์ จุลบท ผอ.กองสาธารณสุข 
๑๐ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๑ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒ นางสาวศุภลาภรณ์ โพธ์ิสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๑๔ นายสมศักด์ิ บัลลังค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๕ 
๑๕ นายชวิศ พจนาภิมล ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓  
๑๖ นางจิณห์พิชชา อัครพุทธังกูล ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓ 
๑๗ พระครูสิริเจติยาภิบาล ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓ 
๑๘ พระวิชัย อคฺคธชโย  ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓ 
๑๙ นายบุญเส็ง คําบาง ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓ 
๒๐ นางวรรณลดา ทองบุญเจริญ ผู้ช้ีแจงวาระที่ ๓ 

 
 

เริ่มประชุม : เวลา  ๑๓.๐๐ 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 การขยายกําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗) 
     ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยาย
กําหนดเวลาการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร 
ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จาก
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็น
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้สํานักทะเบียนทุกแห่งในพ้ืนที่ทราบแล้ว น้ัน  
    เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 
– ๑๙) ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในทุก
ท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครและการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือรายใหม่ 
โดยเฉพาะกรณีที่ เ ป็นการติดเ ช้ือภายในประเทศมีจํานวนสูงขึ้นแต่ละวัน 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศขยายกําหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตร
ใหม่  หรื อ เปลี่ ยน บัตรแ ก่ผู้ ถื อ บัตรซึ่ งมี ช่ื ออ ยู่ ในทุ กท้ อ งที่ จั งห วัดและ
กรุงเทพมหานคร จากภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน  



 

 

๓ 

๒๕๖๕    
ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๒ เรื่อง มาตรการการควบคุม กํากับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาใน

พื้นที่เกษตร 
     ด้วยในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดนครราชสีมา จะเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมและ
เกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจําทุกปี สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งใน
พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลเสียต่อการทําอาชีพ
การเกษตรโดยตรง ทําให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุ
ที่ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก น้ัน จึงขอให้ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน ดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังน้ี  
     ๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาซากพืช หรือ วัชพืชและเศษวัสดุทาง
การเกษตรในพ้ืนที่การเกษตร ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านทุกวันเพ่ือให้
เกษตรกรรู้ถึงผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงผลกระทบด้านลบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกหมู่บ้านกําหนด กติกา ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ บทลงโทษ ผู้ที่กระทําการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรใน
พ้ืนที่เกษตร 
     ๒. เร่งส่งเสริมการไถกลบตอซัง และส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนการเผา
ตอซังพืช เช่น การทําปุ๋ยอินทรีย์ การนําเศษวัสดุการเกษตรผลิตเป็นอาหารสัตว์ 
การนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทน  
    ทั้งน้ี จังหวัดจะมีรายงานการตรวจจับจุดความร้อนด้วยดาวเทียม MODIS โดย
รายงานผ่ านระบบใน  http:// fire.gistda.or.th/donload-v1.html ซึ่ ง ในปี 
๒๕๖๕ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ อําเภอสูงเนินพบจุดความร้อนแล้ว ๒ จุด ได้แก่ 
จุดที่ ๑ พบเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่บ้านทัดทา หมู่ ๔ ตําบลบุ่งขี้เหล็ก จุดที่ 
๒ เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่บ้านโคกกระพ้ี หมู่ ๕ ตําบลโนนค่า 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต. : ๑.๓  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

     อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีสภาฯ อาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ขอเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.มะเกลือเก่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ
เชิญนายกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายก อบต. : สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 



 

 

๔ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อ แนวทางพระราชดําริ  จํานวนโครงการ ๕ โครงการ  
ดําเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จํานวน ๒๔ โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ ๒๐ โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  จํานวน ๑๐ โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ ๔ โครงการ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จํานวน ๑๐ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖ 
โครงการ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จํานวน ๗ โครงการ ดําเนินการแล้ว
เสร็จ ๔ โครงการ 
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จํานวน ๕๘ โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ 
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
จํานวน  ๖ โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๕ โครงการ ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จํานวน ๒ 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๖ 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ 
     รวมท้ัง ๑๐ ยุทธศาสตร์ ๑๔๔ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๖ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๑  ด้วยปีงบประมาณทีผ่านมาน้ัน อยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๒๐๑๙ ทําให้การดําเนินการบาง
โครงการท่ีเป็นการอบรม ให้ความรู้ ไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจากมาตรการของ
รัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา ไม่ให้มีการรวมกลุ่มมวลชนหรือจํากัดจํานวนผู้ที่
จะเข้าร่วมโครงการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค สําหรับการดําเนินโครงการฯ 
ตามยุทธศาสตร์ ในปี ๒๕๖๕  จะเร่งดําเนินโครงการให้ครบ แต่ทั้งน้ีต้องพิจารณา
ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ว่าจะดําเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
ส่วนรายละเอียดน้ัน ขอให้ท่านพิจารณาตามเอกสารที่มอบพร้อมกับหนังสือเรียก
ประชุม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต.  ๑.๔ เรื่อง คําสั่งแต่งต้ังปลัดอําเภอประจําตําบล 

     ด้วยอําเภอสูงเนินได้มีคําสั่งแต่งต้ังปลัดอําเภอประจําตําบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ประสาน สนับสนุน ส่งเสริม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และดําเนินการตามระเบียบ ประสาน ปรึกษาหารือข้อราชการ  การช้ีแจงข้อ
ราชการแทนนายอําเภอ ในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ้ืนที่ตําบล
รับผิดชอบ  ประชุมช้ีแจง รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชน  สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทําแผนพัฒนาตําบลแก่องค์กรปกครองส่วน



 

 

๕ 

ท้องถิ่น จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาของตําบล จัดทําและ
ส่งเสริม สนับสนุน แนะนํา การนําแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  โดยปลัดอําเภอที่รับผิดชอบตําบลมะเกลือเก่า  นายวิพัฒ  ทักษิณ  
ตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)  โดยมี นายหมู่ตรีรัชชา
นนท์  ดอกจันกลาง  ตําแหน่ง ลูกแถว  สมาชิกอภิชาต แก้วพงษ์  ตําแหน่งลูกแถว 
กองอาสารักษาดินแดนอําเภอสูงเนิน นางสุราณี  สมบัติประเสริฐ  ตําแหน่งลูกจ้าง 
(เจ้าหน้าที่ปกครอง) และ นางไอยรัตน์  คําดี  ตําแหน่งลูกจ้าง  (เจ้าหน้าที่
ปกครอง) เป็นผู้ช่วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา  อบต.  ๑.๕ เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เรื่อง มาตรการ

ป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะท่ีเกิดจาก
รถบรรทุกดิน 
     ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จากประชาชนตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากรถบรรทุกดินที่เข้ามาบรรทุกดินในเขตพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า ทําให้
ถนนชํารุดเสียหาย เศษดินตกหล่นในทางสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุใน
การสัญจรไปมา อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง อันอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า ดังน้ัน องค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จึงได้กําหนดมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิด
เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่
ตําบลมะเกลือเก่าไว้ดังต่อไปน้ี 
     ๑) ผู้ใดที่เป็นเจ้าของที่ดินในเขตพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าประสงค์ที่จะทําการขุด
ดินและหรือถมดิน ต้องขออนุญาตการขุดดินและหรือถมดินต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า   ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเข้าประกอบการขุดดินและหรือถมดินได้  
หากประชาชนในหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่ามีความประสงค์ดําเนินการ
ขุดดินและถมดินตาม พรบ.ฯ ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนและแจ้งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่าทราบทันที หากฝ่าฝืนโดยมีการขุดดินและถมดินโดยไม่ได้รับ
อนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาทตามข้อบัญญัติฯ เรื่องการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไปไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
    ๒) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายของผู้ใช้รถใช้ถนนและป้องกันการ
กระทําอันอาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ ตามพระบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ . ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ .ศ . ๒๕๖๐ ให้
ผู้ประกอบการขุดดินและถามดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ที่จะเข้ามา
ดําเนินการขุดดินและ/หรือถมดิน บรรทุกดินในเขตพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า ปฏิบัติ
ดังต่อไปน้ี 
          ๒.๑  ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน 



 

 

๖ 

ต้องแจ้งการเข้าประกอบการ ปริมาณงาน กําหนดระยะเวลาและเส้นทางในการ
ดําเนินการขุดดินและถมดิน บรรทุกดินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ
เก่าและฝ่ายปกครองในท้องที่น้ันๆ ทราบ โดยจะต้องย่ืนการเข้าประกอบการตาม
ใบแจ้งรับการเข้าประกอบการขุดดินและถมดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน 
ตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิด
จากรถบรรทุกดิน จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า และฝ่าย
ปกครองในท้องที่ก่อนทุกคร้ัง 
          ๒.๒ ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน 
ด้ามดัดแปลงกระบะรถหรือถอดแผ่นข้างกระบะรถบรรทุกดินออก เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เศษดินตกหล่นลงสู่ทางสาธารณะ 
          ๒.๓ ให้ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน  และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน 
จํากัดความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. 
          ๒.๔ ผู้ประกอบการขุดดินและถมดินและผู้ประกอบการรถบรรทุกดินต้อง
เกลี่ยดินให้เสมอกระบะทึบไม่ให้ล้น หรือคลุมผ้าใบเพ่ือป้องกันไม่ให้เศษดินตกหล่น
ลงสู่ทางสาธารณะ 
          ๒.๕ ให้ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน หรือ ผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน
ดําเนินการปัดกวาดเศษดินที่ตกลงสู่ทางสาธารณะ 
          ๒.๖ กรณีเกิดปัญหาฝุ่นละออง ให้ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน และ
ผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ดําเนินการรดนํ้าถนนที่รถบรรทุกดินว่ิงผ่าน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิด
ปัญหาฝุ่นละออง 
          ๒.๗ กรณีถนนเกิดความชํารุดเสียหาย ซึ่งเกิดการรถบรรทุกดินว่ิงผ่าน ให้
ผู้ประกอบการขุดดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ดําเนินการซ่อมแซมถนนท่ี
ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
          ๒.๘ กําหนดระยะเวลาในการขนดินต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
(กรณีว่ิงผ่านเขตชุมชน ตลาด โรงเรียนฯ ให้ว่ิงได้ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.) 
          ๒.๙ ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองท้องที่มีหน้าที่ สองส่องกํากับดูแลและ
ป้องกันกรณีที่อาจก่อนให้เกิดเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการ
รถบรรทุกดิน ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันฯ ให้
แจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าทราบ 
         ๒.๑๐ ผู้ประกอบการขุดดินและถมดิน และผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ให้
ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญในที่หรือทาง
สาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดินโดยเคร่งครัด 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติม ๑) เรื่องการขุดดิน ถมดิน เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่มี
รถขนดินว่ิงผ่าน คือ เรื่องฝุ่นละออง การขนดินเกินนํ้าหนักที่กําหนด ทําให้ถนนพัง
เสียหายและเศษดินหล่นในพ้ืนถนนกีดขวางทางการจราจร ทั้งทําให้ถนนสกปรก
เมื่อมีฝนตกทําให้ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุ   ในส่วนการถมดินบางรายถมดินสูงกว่าที่
กฎหมายกําหนดไม่ได้ขออนุญาต การถมดินติดกับทางสาธารณะประโยชน์ ไม่เว้น
ไหล่ทาง ทําให้เกิดปัญหาดินไหลลงมายังถนน ซึ่งจากปัญหาเหล่าน้ีจึงได้มอบหมาย 



 

 

๗ 

 
ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ได้จัดทําประกาศและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
ขุดดินถมดิน ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ว่าจ้างได้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง 
     ๒) มอบหมายกองงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ ให้สามารถติดต่อได้ ๒๔ ช่ัวโมง อาจจะรับพนักงานเพ่ิมเพ่ือมาอยู่
เวรในช่วงกลางคืนประจํารถนํ้าทั้ง ๒ คัน เมื่อมีเหตุสามารถช่วยเหลือได้ทันที 
มอบหมายให้กองงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณา  รวมถึงงานกู้ชีพกู้ภัยรถ EMS ให้
สามารถให้การช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งขณะน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าท่ีให้ตรงตามกับตําแหน่งหน้าที่ โดยป้ายประชาสัมพันธ์ในหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์งาน
ดับเพลิง งานกู้ชีพกู้ภัย งานซ่อมไฟฟ้า ติดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน และจัดทํา
สต๊ิกเกอร์ติดไว้ยังบ้านของผู้นําหมู่บ้าน ท่านสมาชิก อบต. 
     ๓) ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้สํารวจจุดเสี่ยงหรือจุดที่มีบ้านเรือน
ประชาชนอยู่แออัดที่จะทําให้เกิดอัคคีภัย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
สํารวจสายไฟฟ้ามามีสภาพเก่าที่อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ การติดต้ังอุปกรณ์ตัด
ไฟฟ้าหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  
    ๔) สําหรับหมู่บ้านใดที่ยังไม่ส่งหนังสือแจ้งคําร้องในการซ่อมแซมถนนหัวไร่
ปลายนา ขอให้เร่งดําเนินการสํารวจและจัดส่งหนังสือ และสําหรับถนนที่มีความ
กว้างตํ่ากว่า ๕ เมตร ต้องขอพิจารณาการดําเนินการก่อน เพราะการนําเคร่ืองจักร
เข้าดําเนินการอาจมีความลําบาก หมู่บ้านที่ส่งมาก่อนขออนุญาตดําเนินการก่อน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๖  เรื่อง ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ วรรค ๒ รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หมายถึง รายได้ตามงบประมาณเงินประจําปี (งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)  ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งน้ี ไม่รวมเงินกู้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทน ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและการจ่ายเงินเดือน
และค่าตอนแทน สําหรับรายได้องค์การบริหารส่วนตําบลของงบประมาณปีที่แล้ว
มาน้ัน โดยรายได้ของ อบต.จะอยู่ในอัตรา ๒๕-๕๐  ล้านบาท เงินค่าตอนแทน
นายก อบต. ประกอบด้วย เงินตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงิน
ตอบแทนพิเศษ รวมเป็นจํานวน ๒๔,๙๒๐ บาท  เงินค่าตอบแทนรองนายก อบต. 
ประกอบด้วย เงินตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษ 



 

 

๘ 

รวมเป็นจํานวนเงิน ๑๓,๕๑๐ บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของ  ประธานสภา 
อบต. จํานวน ๑๑,๖๑๐ บาท  รองประธานสภา ๙,๕๐๐ บาท  สมาชิกสภา อบต. 
จํานวน ๗,๕๖๐ บาท  เลขานุการสภา อบต.  จํานวน ๗,๕๖๐ บาท   เลขานุการ
นายก อบต. จํานวน ๗,๕๖๐ บาท  ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ๑.๗ เรื่อง การปรับปรุงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
       จากที่ได้สํารวจบริเวณโดยรอบของที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือ

เก่า พบว่าหลายจุดที่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวัสดุอุปกรณ์ที่ ชํารุด
เสียหายที่วางไม่เป็นระเบียบ รก และสกปรก จึงเกรงว่าอาจจะเป็นแห่งสะสมและ
เพาะเช้ือโรคได้ ประกอบกับมีตู้เอกสารที่จัดเก็บเอกสารมีสภาพพังเสียหายและ
เอกสารท่ีได้จัดเก็บมาเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นควรที่จะดําเนินการปรับปรุงและ
จัดเก็บเอกสาร การทําลายเอกสารตามระเบียบฯ ประกอบกับนโยบายในการ
เลือกต้ังในข้อแรก คือ การก่อสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ แต่
การดําเนินการน้ันจะต้องมีการดําเนินการหลายขั้นตอน การแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดหาท่ีดิน ซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมได้พิจารณา ดังน้ัน ในเบื้องต้นต้องดําเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการแห่งน้ีไปพลางก่อน โดยได้
หารือและสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองงานได้จัดเก็บเอกสาร คัดแยก และ
ทําลายเอกสารที่เก็บไว้นานกว่า ๑๐ ปี ตามระเบียบงานสารบรรณ โดยเก็บ
เอกสารที่เป็นปีปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๒ ปี ไว้ที่ อบต. เพ่ือสืบค้น ใน
ส่วนที่ ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ให้จัดหาสถานที่แยกเก็บเพ่ือให้สามารถสืบค้นได้ ซึ่ง
พนักงานได้ดําเนินการคัดแยกเอกสาร วัสดุสํานักงาน แล้ว และได้ขอความ
อนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าที่ทหารในการนํารถบรรทุกและกําลังเจ้าหน้าที่ช่วยขน
ย้ายเพ่ือจัดเก็บเอกสารยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู ๑๕ และศูนย์บริหาร
ประชาชน หมู่ ๙   เมื่อได้มีการจัดเก็บเอกสาร วัสดุเรียบร้อยแล้ว ได้มอบหมาย
กองช่างทําการเขียนแบบ เพ่ือต่อเติมเป็นห้องทํางานของกองงานท่ีย้ายออกมาอยู่
ภายนอก เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยด้วยความสะดวก ลดความแอดัด
ภายในสํานักงาน  และเพ่ือป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙  
ประกอบด้วย กองการศึกษาฯ กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม  สําหรับ
งบประมาณที่ดําเนินการเป็นเงินรางวัลจากการประเมินการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และขอความ
อนุเคราะห์กําลังเจ้าหน้าที่ทหารมาดําเนินการก่อสร้าง โดยจะก่อสร้างให้ใช้การได้
ช่ัวคราวก่อนที่จะก่อสร้างที่ทําการหลังใหม่เสร็จ หากได้ย้ายไปยังที่ทําการแห่งใหม่
แล้ว ที่ทําการหลังเก่าอาจจะทําเป็นศูนย์ประสานงานและบริการประชาชนให้กับ
ประชาชนในโซน หมู่ ๑ หมู่ ๒ เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ได้สั่งการ
ให้เปลี่ยนประตูให้เป็นแบบเปิด -ปิด อัตโนมัติ   และเปล่ียนก๊อกนํ้าให้เป็นระบบ
อินฟาเรตเซนเซอร์ เพ่ือลดการสัมผัสในการใช้มือเปิดปิด โดยได้แจ้งกองงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายก อบต. : ๑.๘ เรื่อง สถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ ตําบลมะเกลือเก่า  
      สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ ใน

พ้ืนทีตําบลมะเกลือเก่า  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากมีผู้ติดเช้ือในหมู่ ๑ 
หมู่ ๒ ในช่วงหลังจากเทศกาลปีใหม่  และพบผู้ติดเช้ือในหมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๑๖ หมู่  
๙  หมู่ ๖ หมู่ ๒๐  หมู่ ๗ และ หมู่ ๑๐ ทําให้มีผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจํานวนกว่า 
๒๐๐ ราย และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นซึ่งต้องเฝ้าระวังและกักตัวอยู่บ้าน ในส่วนการ
ดําเนินการของศูนย์กักตัว หรือ SQ ได้ปิดศูนย์เน่ืองจากจํานวนผู้ติดเช้ือลดลงและ
ไม่มีผู้ที่ต้องมากักตัว แต่งน้ี อบต. ได้ให้ความดูแล การช่วยเหลือ ยังกลุ่มเสี่ยงที่
ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยการมอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย การพ่น
ยาฆ่าเช้ือยังกลุ่มเสี่ยง การกันเชือกแนวกักตัวเพ่ือเฝ้าระวัง สําหรับรายละเอียด
ขอให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ : สําหรับในพ้ืนที่มะเกลือเก่า มีผู้ติดเช้ือโควิดที่เข้ารับการรักษาแล้วประมาณ ๗๐ 
คน ในระยะเวลา ๑ เดือน  ซึ่งเริ่มจากหมู่ ๒ บ้านมะเกลือเก่าที่มีผู้ติดเช้ือจํานวน
หลายราย จากน้ันก็ผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้นในโซนบนได้แต่หมู่ ๕ บ้านหนองม่วงมียอดผู้
ติดเช้ือกว่า ๑๐ คน หมู่ ๒๐ โซนศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านหนองไม้ตาย และมีกลุ่มเสี่ยง
ที่ต้องกักตัวอีกหลายราย  ส่วนการดําเนินการในการเฝ้าระวังและการให้ความ
ช่วยเหลือ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน คือ ๑) ผู้นําหมู่บ้านจะเป็นผู้ลงทะเบียนและ
รายงานผู้ที่ เข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งตาม พรบ.สาธารณสุขฯในการควบคุมโรค  
สามารถสั่งกักตัวประชาชนในหมู่บ้านได้ หากเป็นกลุ่มเสี่ยง ๒) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพและอสม. มีหน้าที่ในการสอบสวนโรคก่อนที่จะสั่งกักตัว จากน้ันจะ
ส่งรายช่ือผู้กักตัวมายัง อบต. ๓) อบต. จะแบ่งการทํางานออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
งานควบคุมโรค และ การช่วยเหลือด้านการดํารงชีพ งานควบคุมโรคน้ัน เมื่อได้รับ
รายงานเจ้าหน้าที่จะเข้าพ่นยาฆ่าเช้ือทันที  การมอบถุงยังชีพโดยการมอบน้ันจะ
ได้รับรายช่ือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแจ้งมาโดยจะเร่งดําเนินการทันทีที่
ได้รับรายช่ือ ซึ่งรายช่ือผู้กักตัวที่ได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ันจะใช้
ประกอบเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายจึงจําเป็นต้องรอรายงานจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจจะมีความล่าช้า  ในส่วนการทํางานการเฝ้าระวังและการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ได้เชิญกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ผู้อํานวยการโรงเรียน ประชุมหารือแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน  
จากระบาดของโรคปัจจุบันพบว่าการติดเช้ือง่ายและรวดเร็ว ดังน้ันจึงต้องเฝ้าระวัง
ผู้สูงอายุ เด็ก ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องระวังให้มาก   สําหรับระยะเวลาใน
รักษาจะอยู่ประมาณ ๑๐-๑๔ วัน ในสถานพยาบาล  ส่วนการกักตัวน้ันได้ลด
ระยะเวลาจาก ๑๔ วัน เหลือ ๑๐ วัน  หากไม่พบเช้ือสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  
สําหรับการตรวจคัดกรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า   ได้
กําหนดการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในวันอังคารและวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ส่วน
รายช่ือที่จะมาตรวจน้ันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง โดยหากตรวจสอบ
ขึ้น ๒ ขีด จะส่งตัวไปตรวจโดยวิธี RT-CPR ยังโรงพยาบาลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือให้ทราบ



 

 

๑๐ 

ผลที่แน่นอน และรับตัวเข้ารักษาต่อไป 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในเรื่องน้ีในเรื่องน้ีจากท่ีผ่านมา พบว่าการรายงานช่ือผู้กักตัวล่าช้า ทําให้

การช่วยเหลือล่าช้าร่วมถึงการส่งตัวผู้ที่ติดเช้ือล่าช้า จึงเกิดมีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใน
ครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น และประชาชนที่กักตัวออกไปหาอาหารหรือสิ่งดํารงชีพไม่ได้ 
เมื่อการช่วยเหลือล่าช้าประชาชนก็ต้องออกมาหาอาหารเองก็มีความเสี่ยงของโรค
เพ่ิมขึ้น ในเรื่องน้ีขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขได้ประสานในเรื่องน้ีให้มีความเร็วรวด 

นายก อบต. : สําหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะตรวจยังโรงพยาบาล เมื่อก่อนทางโรงพยาบาลจะดําเนินการ
ตรวจให้ แต่ปัจจุบันต้องมีผลตรวจ ATK ที่ขึ้น ๒ ขีดมาแสดงต่อโรงพยาบาลจึงจะ
ตรวจ RT-PCR หรือ ตรวจจากห้องแลป  ในการนี้ อบต.จึงได้สนับสนุนชุด ATK 
มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๒ แห่ง เพ่ือตรวจเบ้ืองต้นให้กับกลุ่ม
เสี่ยง  ในส่วนเรื่องความล่าช้าในการรายงานนั้นได้หารือร่วมกันในแนวทางแก้ไข
ปัญหา ขอให้ทุกท่านได้เฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัว 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ขอสอบถามด้วยมีเด็กนักเรียนที่ได้ไปเรียนยังโรงเรียนบ้านบุตาสงและพบว่ามีเด็ก
ติดเช้ือ ทําให้โรงเรียนได้ประกาศปิดโรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม
เสี่ยงมาอยู่ในครอบครัว อบต.จะมีมาตรการหรือประสานยังหน่วยงานสาธารณสุข
ดําเนินการอย่างไร  เน่ืองจากประชาชนต้องไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพนํ้าซับ ตําบลตะขบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ ๑๕๐ บาท หาก
ครอบครัวน้ันมีอยู่อาศัยหลายคนและต้องตรวจคัดกรองทําให้เสียค่าใช้จ่ายหลาย
บาท และต้องตรวจซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในเรื่องน้ีทาง อบต.มีแนวทางในการช่วยเหลือ
อย่างไร เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  

ผอ.กองสาธารณสุขฯ : เบ้ืองต้นเองการบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้จัดสรรและมอบชุดตรวจ ATK 
ให้กับ รพ.สต.มะเกลือเก่า ๑๕๐ ชุด รพ.สต.ปลายราง ๑๐๐ ชุด แต่ก็อาจจะ
เพียงพอเน่ืองจากตําบลมะเกลือเก่ามีกลุ่มเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ในการน้ี
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลมะเกลือเก่า ดําเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพ่ิมเติมแล้ว  
ส่วนการทํางานในการคัดกรองนั้นเป็นหน้าที่ของ รพ.สต.ที่จะสอบสวนและตรวจ
คัดกรองโรค การกักตัวเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนในกรณีน้ีทางโรงเรียนจะต้อง
ประสานมายังผู้ใหญ่บ้านในการกักตัวกลุ่มเสี่ยง ทั้งน้ีบ้านคําไฮอยู่ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของ รพ.สต.ปลายราง จากที่ประสานจะได้มาทําการก้ันแนวเขตการกัก
ตัว การช้ีแจงการรักษาตัว ส่วนการตรวจ ATK จะต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใน
ระดับ  ในส่วนของกองสาธารณสุขน้ันจะตรวจให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องคัด
กรองก่อนเปิดเรียน  

ประธานสภา อบต. : ในกรณีน้ีของให้กองสาธารณสุขฯ ได้ประสานยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความ
ชัดเจนและขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและ
ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็วในกรณีที่ติดเช้ือ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   
   



 

 

๑๑ 

   
ระเบยีบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า

จํานวน  ๑  สมัย คือ 
ประธานสภา อบต. : การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที ่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใด
ต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสําคัญหรือไม่  

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  

: ขอแก้ไขในหน้า ๑๕  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน  จาก นายสมชาย  พลอยเพ็ชร  
แก้ไขเป็น  นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร 

ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญอีกหรือไม่ หากไม่
มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่  ๑  ประจําปี  
๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างที่

พักสงฆ์วิโมกขธรรม บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕  
ก่อนที่จะพิจารณาขอให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภา อบต. : สําหรับการจัดเตรียมเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
ประกอบด้วย   
     ๑.๑ แบบรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
     ๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู้ย่ืนรายงานขอใช้
ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามกํากับให้
เรียบร้อย 
     ๑.๓ โครงการและรายละเอียดของโครงการ 
     ๑.๔ แผนที่ที่แสดงเขตของที่ดินของทางราชการ ซึ่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่เป็น
ที่ดินของทางราชการและพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ของทางราชการน้ัน เช่น 
ที่ดินของทางราชการที่ขออนุญาตใช้สร้างวัดเป็นที่ดินของ ส.ป.ก.และแสดงพื้นที่
ข้างเคียงไว้ด้วย  ซึ่งอาจเป็นที่ดินของป่าสงวน นิคมสหกรณ์ เป็นต้น  
     ๑.๕ แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปัจจุบัน และแผนผังสิ่งก่อสร้างที่
จะสร้างในอนาคต จัดทําเป็นแบบพิมพ์เขียว มีมาตราส่วนกํากับ จํานวนที่ดิน ๖-
๑๐ ไร่ ๑ : ๒๕๐  จํานวนที่ดิน ๑๐ – ๒๐ ไร่ ๑ : ๕๐๐ และจํานวนที่ดิน ๒๐ ไร่
ขึ้นไป ๑ :  ๗๕๐ หรือ ๑ : ๑๐๐๐ 
     ๑.๖ แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้สร้างวัด โดยมีรายละเอียดแสดงที่อยู่หมู่บ้าน
และสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ, บอกเส้นทางที่จะไปยังวัดน้ันๆ และระบุ
วัดและระยะห่างจากวัดที่จะขอสร้างในแต่ละทิศให้ชัดเจน 
     ๑.๗ ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆ์ที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว เป็นภาพถ่าย
จริง 
     ๑.๘ มติความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีที่พักสงฆ์น้ันอยู่ใน
เขตดูแลรับผิดชอบ 



 

 

๑๒ 

 
     ๑.๙ รายช่ือประชาชนที่ให้การสนับสนุนการขออนุญาตสร้างวัดในเขตที่ดิน
ของทางราชการ 
๒. ข้อกําหนดพิเศษ 
     ๒.๑ ผู้ย่ืนรายงานขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ต้องเป็นผู้นํา
ในพ้ืนที่และที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือยกย่องของประชาชน 
     ๒.๒ ต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน นายอําเภอ เจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้ดูแลพ้ืนที่ที่
จะขอใช้สร้างวัดน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดทั้งผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบตามลําดับ 
     ๒.๓ พ้ืนที่ที่จะขออนุญาตใช้สร้างวัดน้ัน ต้องเป็นที่ดินที่ทางราชการสามารถท่ี
จะดําเนินการอนุญาตให้ใช้สร้างวัดได้เท่าน้ัน  
     ๒.๔ ที่ดินที่จะขอสร้างวัดน้ันต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ และอยู่ในที่ที่
เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยของสมณเพศ 
     ๒.๕ มีบ้านเรือนประชาชนต้ังอาศัยอยู่เป็นหลักมั่นคงอยู่โดยรอบ และเช่ือได้ว่า
จะสามารถบํารุงส่งเสริมวัดที่จะสร้างได้ และวัดที่จะสร้างต้องต้ังอยู่ห่างจากวัดอ่ืน
ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมสําหรับการขอความเห็นชอบจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดจากการสร้างวัดหรือที่พักสงฆ์ ตาม พ.ร.บ สาธารณสุขฯ โดยข้ันตอนใน
การดําเนินการจะต้องมีมติจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านมาประกอบ จากน้ัน
จึงได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาในการพิจารณาเห็นชอบ ว่าการสร้างวัดหรือ
ที่พักสงฆ์น้ันไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ทางน้ํา ทางอากาศ 
เสียง ฝุ่นละออง เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบแล้ว  นายกจะลงนามในเอกสาร
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

เลขานุการสภา อบต.  สําหรับที่พักสงฆ์วิโมกขธรรม บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕  ผู้ที่หารือในการขออนุญาตคือ 
ร้อยโทเวชภัณฑ์  สุวานิช  ผู้แทนเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์วิโมกขธรรม  หมู่ ๑๕ มีข้อมูล
เบ้ืองต้นเน่ืองจากที่ต้ังของที่พักสงฆ์อยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในความดูแล
ของสํานักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้ือที่ ๑๔ ไร่  ๓ งาน ๕๐ 
ตารางวา ได้ดําเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อได้รับการจัดต้ังวัด
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ ต้ังบ้านเรือนอยู่โดยรอบ จํานวน ๑๓๕ 
ครัวเรือน ประชาชน ๕๗๕ คน จะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดแล้วจะดําเนินการขอ
อนุญาตสร้างวัดต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: ด้วยบ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ ปัจจุบันได้มีสํานักสงฆ์อยู่จํานวน ๑ แห่ง  และสถานปฏิบัติ
ธรรม ๑ แห่ง  แต่ด้วยได้มีผู้ใจบุญเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้บริจาคที่ดินเพ่ือใช้
เป็นสถานที่ในการต้ังพ่ีพักสงฆ์ โดย นายชวิศ  พจนาภิมล ซึ่งเป็นเจ้าของดิน ส.ป.ก 
ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕  ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขท่ีโฉนดที่ดิน ๓๐๗๑  มี
เน้ือที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา เน้ือที่จะใช้ต้ังที่พักสงฆ์  จํานวน ๑๔ ไร ่ 
๓ งาน ๕๐ ตารางวา  โดยได้ประสานยังผู้ใหญ่บ้านเพ่ือจัดประชุมประชาคม



 

 

๑๓ 

หมู่บ้านและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สร้างที่พักสงฆ์วิโมกขธรรม  โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ต่อระเบียบกฎหมาย  ซึ่งการต้ังที่พักสงฆ์ดังกล่าว
ทําให้ประชาชนในหมู่ ๑๕ หมู่บ้านข้างเคียง ร่วมถึงญาติโยมของผู้บริจาคที่ดิน ได้
มีศาสนสถานในการทําบุญ ดังน้ันจึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการในการต้ังที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่บ้านคําไฮ หมู่ ๑๕ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ ได้ช้ีแจง 
นายสมศักด์ิ  บัลลังค์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๕  

: สถานที่ต้ังของที่พักสงฆ์แห่งน้ีจะอยู่บริเวณเชิงเขาตรงกับหน้าผาเขาสามสิบส่าง ที่
แปลงน้ีเป็นที่ดิน ส.ป.ก. เดิมมีเน้ือที่ทั้งหมด  ๒๖  ไร่  ๒ งาน ๘๐ ตารางวา  แต่
เน่ืองจากได้มีการออกเอกสารสิทธิทับเขตป่าสงวน ทําให้ที่ดินลดเหลือจํานวน ๑๔ 
ไร่  ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ที่เป็นเนื้อที่ที่จะต้ังที่พักสงฆ์ ส่วนในหมู่บ้านได้มีการ
ประชุมคม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบไม่มีผู้คัดค้าน 
และการสร้างที่พักสงฆ์ดังกล่าวน้ัน ในอนาคตอาจจะมีการต้ังขึ้นเป็นวัดและอาจจะ
ก่อสร้างศาสนสถานเพ่ิมเติม มีผู้เลื่อมใส่ศรัทธามาทําบุญเพ่ิมมากขึ้น และนําความ
เจริญเข้ามาในพ้ืนที่ ตําบลมะเกลือเก่าต่อไป ทั้ ง น้ี เ พ่ือเป็นการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายก อบต. : จากที่ประชุมได้มีผู้ใดเสนอความเดือดร้อนในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน

ต่างๆ หรือไม่  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๑๕  : ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องที่ได้รับผลกระทบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ

ให้ต้ังที่พักสงฆ์วิโมกขธรรม ในพ้ืนที่บ้านคําไฮ หมู่ที่ ๑๕  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังพักสงฆ์วิโมกขธรรม ในพื้นที่บ้านคําไฮ  

หมู่ที่ ๑๕  ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๒  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างที่

พักสงฆ์ปัญญาสิรินธาราม บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี  หมู่ ๑๙ 
ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๙ ได้ช้ีแจง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่ ๑๙ : ในส่วนที่พักสงฆ์ปัญญาสิรินธาราม  ซึ่งจะต้ังอยู่ในหมู่ ๑๙   ใช้ที่ดินของทาง
ราชการ  โดยมอบให้นางวรรณภา  วิเชียรประดิษฐ์ เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้า
อาวาสในการย่ืนเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด เน่ืองจาก
ที่ต้ังของที่พักสงฆ์อยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในความดูแลของสํานักงานปฏิรูป
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้ือที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา ทําการ
ก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
เสนาสนะไปแล้ว คือ กุฏิ ๒ หลัง  ศาลาการเปรียญ  ๑ หลัง ห้องสุขา ๑ หลัง เมื่อ
ได้รับการจัดต้ังวัดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้ังบ้านเรือนอยู่โดยรอบ 
จํานวน ๓๘๐ ครัวเรือน ประชาชน ๑,๐๐๐ คน  ไม่ส่งผลกระทบที่มลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  เน่ืองที่พักสงฆ์แห่งน้ีได้อยู่ห่างจากชุมชนโดยหมู่ ๑๙ ที่ประชุม
ประชาคมจึงได้มีมติเห็นชอบในการต้ังที่พักสงฆ์ในพ้ืนที่ หมู่ ๑๙  เมื่อวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  โดยขั้นตอนในการดําเนินการขออนุญาตนั้นผู้แทน
จะเป็นผู้ดําเนินการต่อไป ส่วนความเป็นมาขอที่พักสงฆ์น้ัน ขออนุญาตที่ประชุมให้



 

 

๑๔ 

พระคุณเจ้าได้ช้ีแจง 
ประธานสภา อบต. : ขอนิมนต์พระครูสิริเจติยาภิบาล เจ้าคณะอําเภอสูงเนิน ฝ่ายธรรมยุต ได้ช้ีแจง 
พระครูสิริเจติยาภิบาล : ขอเจริญพรทุกท่าน เน่ืองด้วยปัจจุบันได้จําวัด ณ วัดศาลาทอง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา แต่ดํารงตําแหน่ง เจ้าคณะอําเภอสูงเนิน ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งดูแล
วัดในเขตอําเภอสูงเนิน เน่ืองจากเจ้าคณะอําเภออยู่ในตัวเมือง แต่ต้องปกครองใน
เขตอําเภอสูงเนิน ทําให้การประสานงานมีความลําบาก จึงเห็นสมควรให้ต้ังที่พัก
สงฆ์ในพ้ืนที่อําเภอสูงเนินเพ่ือพัฒนาเป็นวัดต่อไป ในช่ือที่พักสงฆ์ปัญญาสิริน
ธาราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังเพ่ือใช้เป็นศูนย์ประสานงานในเขตพ้ืนที่
อําเภอสูงเนินฝ่ายธรรมยุต ใช้เป็นสถานท่ีศึกษาพระปริยัติธรรม ศูนย์อบรมบาลี 
และเป็นสถานที่ให้ประชาชนในการทําบุญ บนเน้ือที่  เน้ือที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๙๑ 
ตารางวา โดยการก่อต้ังที่พักสงฆ์ปัญญาสิรินธาราม ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าได้พิจารณาในการต้ังที่พักสงฆ์แห่งน้ี  

ประธานสภา อบต. :  สําหรับเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ ทางพ่ีพักสงฆ์จะดําเนินการเองใช่
หรือไม่ 

พระครูสิริเจติยาภิบาล : เมื่อเจ้าของที่ดินได้ถวายให้ใช้ที่ดิน   โดยจะส่งเร่ืองต่อไปยังสํานักพระพุทธศาสนา
ดําเนินการต่อในการขอใช้ที่ดิน ซึ่งผู้ย่ืนขอ คือ นางวรรณภา  วิเชียรประดิษฐ์ โยม
อุปัฏฐากที่ได้ถวายที่ดินในต้ังที่พักสงฆ์ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
ให้ต้ังที่พักสงฆ์ปัญญาสิรินธาราม ในพ้ืนที่มะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ 

   
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังที่พักสงฆ์ปัญญาสิรินธาราม ในพื้นที่บ้านมะเกลือ

เก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ๓.๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างท่ีพักสงฆ์

พุทธพักตร์วนาราม บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี  หมู่ ๑๙ 
สําหรับการขอความเห็นชอบให้วัดใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างที่พักสงฆ์พักตร์
วนารามแห่งน้ี เคยได้เสนอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาไปแล้วเมื่อปี  ๒๕๕๖ เหตุ
ใดจึงขอความเห็นชอบอีกคร้ัง ขอเชิญผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ ได้ช้ีแจ้ง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่ ๑๙ : ตามท่ีท่านประธานสภาได้นําเรียน เหตุที่ต้องขอความเห็นชอบยังสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าอีกคร้ัง เน่ืองจากระยะเวลาในการดําเนินการขอใช้
ที่ดินน้ันมีระยะเวลายาวนานทําให้เอกสารบางส่วนสูญหาย ประกอบเจ้าหน้าที่
สํานักพระพุทธศาสนา ได้เกษียณอายุทําให้เอกสารบางรายการไม่ครบ จึงขอหารือ
กับท่านนายก อบต.ซึ่งได้ให้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯเพ่ือขอมติความเห็นชอบ
อีกครั้ง เพ่ือความเช่ือมโยงและความต่อเน่ืองในห้วงระยะในการดําเนินการขอใช้
ที่ดินดังกล่าว โดยที่ดินที่ขอใช้น้ันได้ประสานเจ้าของที่และได้การรังวัดจาก ส.ป.ก 
เรียบร้อยแล้ว เน้ือที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา  ทั้งน้ีการดําเนินการดังกล่าว 
หมู่บ้านได้ทําการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ของหมู่ ๑๙ เป็นที่ต้ังที่พักสงฆ์ดังกล่าวซึ่งไม่ส่งผลกระทบที่เป็น
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของที่พักสงฆ์น้ันได้มีการก่อสร้างอาคารเสนาอาสนะ



 

 

๑๕ 

หลายรายการ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง  ศาลาการเปรียญ  ๑ หลัง ห้องครัว 
๑ หลัง ห้องสุขา ๑๐ ห้อง วิหารหลวงพ่อใหญ่ ๑ หลัง วิหารเสนาสนะ ๓ หลัง 
พระอุโบสถ ๑ หลัง (กําลังก่อสร้าง) มหาเจดีย์ (กําลังก่อสร้าง) วิหาร ๑ หลัง 
(กําลังก่อสร้าง)  โดยมอบหมายให้ นางวรรณรดา  ทองบุญเจริญ เป็นผู้ดําเนินการ
แทนในการย่ืนเอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างที่พักสงฆ์ เพ่ือ
ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน  
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

ประธานสภา อบต. : มีท่านต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
ให้ต้ังที่พักสงฆ์พักตร์วนาราม ในพ้ืนที่มะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังที่พักสงฆ์พักตร์วนาราม ในพื้นที่บ้านมะเกลือเก่า
สามัคคี หมู่ที่ ๑๙ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา อบต. : ขอหารือต่อที่ประชุมสภา ด้วยสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ได้ขอย่ืนญัตติขอความ
เห็นชอบให้วัดใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือเป็นที่ต้ังวัดวังรางน้อย ที่ประชุมสภาจะ
ให้นําเข้าพิจารณาหรือไม่  

ปลัด อบต. : ในส่วนของหมู่ ๙  น้ัน ไม่ได้ย่ืนเอกสารนําเข้าบรรจุไว้ในวาระการประชุมอย่างเช่น 
๓ แห่งแรกที่พิจารณาผ่านมา ซึ่งทั้ง ๓ แห่งได้จัดเตรียมเอกสารครบถ้วน จึงเห็น
ควรให้ทางหมู่บ้านได้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนําเข้าพิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดในการ
พิจารณา 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: เน่ืองด้วยเพ่ิงได้รับเอกสารบางส่วนจากผู้ใหญ่บ้าน ขอให้นําเข้าที่ประชุมสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือที่จะนําไปขอเอกสารสิทธ์ิที่ดินให้เป็นที่ดินของวัด 
เน่ืองปัจจุบันวัดวังรางน้อยยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   

ประธานสภา อบต. : ตามท่ีท่านปลัดได้นําเรียน ขอให้หมู่ ๙ โดยท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภา อบต. 
ได้จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและนําเข้าที่ประชุมสภาฯพิจารณาในคราวต่อไป ขอ
ยกวาระในเร่ืองน้ีออกไปก่อน ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
ประธานสภา อบต. : ๓.๔  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     ๓.๔.๑  สํานักปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร  แบบตัดละเอียด  ทําลายขั้นตํ่า  ๒๐ 
แผ่น ขนาดกระดาษหลังทําลายความกว้างระหว่าง ๓-๕ มิลลิเมตร ความยาว 
ระหว่าง ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ  กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  สํานัก
งบประมาณ  ธันวาคม   ๒๕๖๔  
     โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
๔๒,๗๐๐ บาท  ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจง 

   



 

 

๑๖ 

นายก อบต. : ตามที่ได้สั่งการให้แต่ละกองงานได้ดําเนินการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเอกสารท่ีได้
เก็บรักษามาเป็นเวลานานนํามาพิจารณามาคัดแยกเก็บรักษาและทําลายในส่วน
การทําลายเอกสารน้ันจะมีทั้งเผาทําลาย ทําลายเอกสารโดยมิให้สามารถนํามาอ่าน
เป็นข้อความได้  สําหรับการจัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสารน้ันจะนํามาทําลายเอกสาร
ไม่ให้สามารถดําเนินการมาใช้งานได้อีก ซึ่งจะมีเอกสารที่รอทําลายหลายรายการที่
อยู่ระหว่างการดําเนินขั้นตอนการทําลายเอกสาร และเอกสารที่ปฏิบัติงาน
ประจําวันที่ไม่ใช้    ดังน้ัน  จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารโดยมอบหมาย
ให้สํานักปลัดซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของ อบต. ดําเนินการจัดซื้อ ทั้งน้ีทุกกองงาน
สามารถมาใช้ดําเนินการได้  โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  
โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ต้ังงบประมาณเกิน
เน่ืองจากจํานวนของสมาชิกสภา อบต. ลดลงจาก ๔๐ คน หรือ ๒๐ คน ทําให้มี
งบประมาณคงเหลือและไม่กระทบงบประมาณในการอื่น โดยงบประมาณที่ขอ
อนุมัติ จํานวน ๔๒,๗๐๐ บาท 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร   

  โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๔๒,๗๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
รองประธานสภา อบต. :      ๓.๔.๒ สํานักปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน   ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๘๐x๙๑ x ๑๙๘ 
เซนติเมตร พร้อมติดต้ัง แบบเด่ียว จํานวน ๒ ตู้ แบบคู่ จํานวน ๔ ตู้ 
     โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
๑๖๕,๐๐๐ บาท  ขอเชิญนายก อบต. ได้ช้ีแจง 

นายก อบต. : สืบเน่ืองจากที่ได้มีการปรับปรุงอาคารและบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า  เพ่ือลดความแออัดในการทํางานและเพ่ือเพ่ิมจุดการให้บริการ
ประชาชน  โดยจะได้ย้ายกองการศึกษาฯ กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม มา
ปฎิบัติงานยังอาคารที่จะสร้างไว้ช่ัวคราวก่อนระหว่างก่อสร้างที่ทําการ อบต. แห่ง
ใหม่  จึงทําให้ห้องกองการศึกษาฯ ว่างลงจึงเห็นควรให้ดําเนินการติดต้ังตู้จัดเก็บ
เอกสารให้กับทุกกองเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มั่นคง และการ
ค้นหาได้ง่ายและสะดวก โดยลักษณะตู้เป็นเป็นแบบรางเลื่อน ทั้งน้ีหากจะจัดซื้อตู้
เหล็กในทุกกองเพ่ือทดแทนตู้ที่ชํารุดจะไม่มีพ้ืนที่เพียงพอและต้องใช้งบประมาณใน



 

 

๑๗ 

การจัดซื้อจํานวนมาก และหากที่ทําการ อบต.สร้างเสร็จแล้ว จะย้ายตู้ดังกล่าวไป
ติดต้ัง ซึ่งการเคลื่อนย้ายมีความสะดวก โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง )  ประเภท 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่กระทบงบประมาณใน
การอ่ืน 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน 
งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
รองประธาน :      ๓.๔.๓ สํานักปลัดมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ น้ิว ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือติดต้ังในห้องประชุมกตัญญู  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
     โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  
๓๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

นายก อบต.  : เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทําให้หลายหน่วยงานต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีในการประชุมในรูปแบบออนไลน์  ระบบซูม เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรค  และด้วย อบต.มะเกลือเก่า  ได้มีภารกิจที่ต้องมีการประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ผู้นําชุมชน ที่ผ่านระบบซูม รวมถึงการนําเสนอภารกิจต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุม รวมถึงภารกิจของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  แต่
เน่ืองจาก อบต. มีอุปกรณ์ไม่รองรับการประชุม จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดซื้อ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  เพ่ือรองรับการประชุม และติดต้ัง
ยังห้องประชุมที่ทําการ อบต.  โดย ขนาด ๖๕ น้ิว ระดับความละเอียดจอภาพ 
๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ พิกเซล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ งบประมาณในการจัดซื้อ  ๓๐,๐๐๐ บาท  โดยโอนลดจาก แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารท่ัวไป หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  



 

 

๑๘ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
รองประธานสภา อบต. :      ๓.๔.๔ กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง ราคา ๙๒ ,๘๐๐ บาท  เพ่ือจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง ขนาด 
๑๘ ,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๒๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔๓,๐๐๐ บาท และ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 
๒๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน  ๔๙,๘๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๐๐ บาท เพ่ือ
ติดต้ัง ณ อาคารสํานักงานท่ีจะต่อเติม  โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักมาตรฐานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
     โดยโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  
๙๒,๘๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

นายก อบต. : สืบเน่ืองจากที่ได้มีการปรับปรุงอาคารและบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า  เพ่ือลดความแออัดในการทํางานและเพ่ือเพ่ิมจุดการให้บริการ
ประชาชน  โดยจะสร้างอาคารเพ่ิมเติมและให้กองงานที่ต้องให้บริการประชาชนได้
ย้ายมาปฏิบัติงานด้านนอก ประกอบด้วย กองช่าง  กองการศึกษาฯ  และกอง
สวัสดิการสังคม  ดังน้ัน เพ่ืออํานวยความสะดวกและรับรองผู้ติดต่อราชการ   จึง
เห็นควรให้ดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๔ ตัว  แบ่งเป็น  ขนาด 
๑๘ ,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๒๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔๓ ,๐๐๐ บาท (ติดต้ังห้องกองสวัสดิการสังคมและกองช่าง)  และ ขนาด 
๒๔ ,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๒๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน  
๔๙,๘๐๐ บาท (ติดต้ังห้องกองการศึกษาฯ) และห้องรับประทานอาหาร  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  ๙๒,๘๐๐ บาท 
     โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  
๙๒,๘๐๐ บาท ขอเชิญนายก อบต.ช้ีแจง 

รองประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต หมู่ ๑๕ 

: ขอฝากยังผู้บริหาร ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามท่ีท่านได้นําเรื่องเสนอการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต่อสภา ซึ่งสภาฯ ได้เห็นชอบและอนุมัติทุกครั้ง ขอให้
เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงเรื่องการให้บริการ มีฝ่ายต้อนรับและแนะนําการให้บริการ
ต่างๆ มีความยินดีให้บริการ และการมาปฏิบัติงานในตรงเวลา  

นายก อบต. : สําหรับในเร่ืองน้ีได้รับแจ้งเข้าหลายคร้ัง เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. 
รวมถึงการออยู่เวรปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวันให้แต่ละกองมีผู้มีอยู่เวรอย่างน้อย
กองละ ๑ คน 



 

 

๑๙ 

ประธานสภา อบต. : ขอฝากยังท่านปลัดได้พิจารณา มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด
ครุ ภัณฑ์   ประเภท  ครุ ภัณฑ์สํ า นักงาน   เครื่ องป รับอากาศ   ในจัดซื้ อ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง ขนาด 
๑๘ ,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ ๒๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔๓,๐๐๐ บาท และ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 
๒๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน  ๔๙,๘๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง  
ประธานสภา อบต. : ๓.๕  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขอให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ปลัด อบต. :      อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย (๓) 
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้มี
วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   โดย
คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  จึงขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๓ ท่าน 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นายก อบต. : ขอเพ่ิมเติมสําหรับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่หมู่บ้านได้ทําการ
ประชุมประชาคมเพ่ือเสนอโครงการที่ต้องการบรรจุไว้ในแผนโดยได้จัดลําดับ
ความสําคัญ โดยคณะกรรมการท้ัง ๓ ท่านจะเป็นตัวแทนจากสมาชิกสภา อบต. 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ จากองค์การภายในตําบล คณะ
ผู้บริหาร เพ่ือมาทําหน้าที่ในการพิจารณาโครงการต่างๆ ที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาทิเช่น แผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนพัฒนาด้านสังคม แผนการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข  

ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทีละ ๑ คน  การเสนอช่ือไม่
จํากัดจํานวน  พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรองได้เพียงครั้งเดียวใน
แต่ละคน   

  ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินคนที่ ๑ 
นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอเสนอ นายสมพงษ์   พลอยเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ขอรับรอง 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรอืไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
   



 

 

๒๐ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมพงษ์   พลอย
เพ็ชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินคนท่ี ๒ 
นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ขอเสนอ นายสวง  งามมะเริง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  

นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอรับรอง 

นายนึก  สระกระโทก  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๐ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ เพ่ิมเติมอีกหรอืไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสวง  งามมะเริง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสวง งามมะเริง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินคนท่ี ๓ 
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ขอเสนอ นางสุนารี สวัสดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอรับรอง 

นายธนกร พลศรี  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ เพ่ิมเติมอีกหรอืไม่ 
ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสุนารี สวัสดีสมาชิก

สภา อบต.หมู่ ๑๘ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  
ประธานสภา อบต. : ที่ประชุมสภาได้มีมติใ ห้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน  ๓  ท่าน 

ประกอบด้วย 
๑) นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๒) นายสวง  งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ 
๓) นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  

ประธานสภา อบต. : ๓.๖ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขอให้ท่านปลัดได้ ช้ีแจงการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   



 

 

๒๑ 

ปลัด อบต. : อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑ หมวด ๖ 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๕  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน ๓ ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทีละ ๑ 
คน  การเสนอช่ือไม่จํากัดจํานวน  พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรอง
ได้เพียงคร้ังเดียวในแต่ละคน   

  ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคนท่ี ๑ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอเสนอ นายธนกร  พลศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙  

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอรับรอง 

นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๑ 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายธนกร  พลศรี 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคน
ที่ ๑ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายธนกร  พลศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคนที่ ๒ 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ 

: ขอเสนอ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

นายนึก สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๐ 

: ขอรับรอง 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๒ 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
   



 

 

๒๒ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คนที่ ๒ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 
๑๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๒ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคนที่ ๓ 

นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ขอเสนอ นายสรสิช  จรจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๘ 

: ขอรับรอง 

นายธนกร พลศรี  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๓ 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายสรสิช จรจันทร์ 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คนที่ ๓ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสรสิช จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคนท่ี ๓ 

ประธานสภา อบต. : ที่ประชุมสภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจํานวน 
๓ ท่าน ประกอบด้วย 

๑) นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 
๒) นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 
๓) นายสรสิช จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  

ประธานสภา อบต. : ๓.๗ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ขอเชิญปลัด อบต.ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 

ปลัด อบต. : อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๑๐๓ วรรคหน่ึงกําหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ ๑๐๔ วรรคหน่ึงกําหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการ
หรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น 
 



 

 

๒๓ 

ข้อ ๑๐๕ วรรคหน่ึงกําหนดว่า ภายใต้บังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไมได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการการสามญัประจําสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๑๐๗ กําหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง    
     การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมน้ัน จะหน้าที่ในการตรวจรายงาน
การประชุมว่าการจัดทําได้มีข้อความครบถ้วนตามที่ได้ประชุมหรือไม่ เป็นไปตาม
มติที่ประชุมหรือไม่ และลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ีรายงานการประชุมถือ
เป็นเอกสารสําคัญเพ่ือใช้เป็นหลักฐานหรือข้ออ้างอิงในการปฏิบัติงาน ในส่วนของ
คณะกรรรมการน้ัน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะให้เป็นคณะกรรมการประเภท
ระหว่างคณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ 

ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน หากไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอเสนอจํานวนคณะกรรมการฯ จํานวน 
๓ คน ขอมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกประเภทของคณะกรรมการระหว่าง

คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ 
นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๘ 

: เสนอให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญ 

นายสมพงษ์ พลอยเพ็ชร : เสนอให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญ มีสมาชิกสภา อบต. จํานวน ๒ ท่าน และ
เจ้าหน้าที่ จํานวน ๑ ท่าน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นประเภทคณะกรรมการวิสามัญ 

มติที่ประชุม : ทีประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 
   
   



 

 

๒๔ 

ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทีละ ๑ 
คน  การเสนอช่ือไม่จํากัดจํานวน  พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรอง
ได้เพียงคร้ังเดียวในแต่ละคน   

  ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน
ที่ ๑ 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: ขอเสนอ นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ขอรับรอง 

นายบุญเริง ละมุดตะคุ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ เพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม    ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้   นายประเสริฐ 

เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนที่ ๑ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายประเสริฐ เถ่ือนพิมาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๑ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน
ที่ ๒ 

นายสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอเสนอ นางธัญสินี  อมรพรหม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ 

: ขอรับรอง 

นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๒ เพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้  นางธัญสินี  อมรพรหม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางธัญสินี  อมรพรหมสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๒ 
ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคน

ที่ ๓ 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ขอเสนอ นางสาวอรนุช เสือเงิน  ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

   



 

 

๒๕ 

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอรับรอง 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๓ เพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสาวอรนุช  เสือเงิน 

ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวอรนุช เสือเงิน ตําแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี ๓ 
ประธานสภา อบต. : ที่ประชุมสภาได้มีมติให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๓ ท่าน 

ประกอบด้วย 
๑) นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 
๒) นางธัญสินี  อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
๓) นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไป  

ประธานสภา อบต.  ๓ .๘  เรื่ อง   คัด เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่ อ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ขอเชิญปลัด อบต. ได้ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย 

ปลัด อบต. : สําหรับการดําเนินการกองทุนหลักระกันสุขภาพ หรือ สปสช .  มี
งบประมาณในการบริหารประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ – ๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณของ อบต. ตามสัดส่วน โดยมีนายก 
อบต.เป็นประธาน ส่วนการดําเนินการจะเป็นการดําเนินการส่งเสริมด้านสุขภาพ
ซึ่งจะมีอิสระในการทํางานมากกว่า มีความคล่องตัว แต่มีระบบในการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณว่าดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ 

ตามที่  องค์ การบริหารส่ วน ตํ าบลมะ เก ลือ เ ก่ า  มีคํ าสั่ งแ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ ๘๔๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการฯ  คือ นายสุขสนาน รอบคอบ 
และนางสุนารี  สวัสดี 

แต่เน่ืองจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ หมดวาระเมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ทําให้พ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑   ข้อ ๑๒ 
ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จํานวน 
๒ คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน



 

 

๒๖ 

ตําบลมะเกลือเก่า  จึงขอเสนอในที่ประชุมเพ่ือมีมติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  และเมื่อสภา อบต. มีมติมอบหมายแล้วให้สามารถ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีและอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือออยู่ของกรรมการ 
(วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖) 
หมายเหตุข้อกฎหมายอ้างอิง 
    ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออคําสั่งแต่งต้ัง 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือก
กรรมการข้ึนใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้า
สิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ตําแหน่งกรรมการน้ันว่างลงตามหลักเกณฑ์ที่สํานักกําหนดในข้อ ๑๒ วรรคสาม
หรือวรรคส่ี แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ี
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งต้ัง
กรรมการแทนตําแหน่งที่ ว่างน้ันก็ได้ และในการน้ีให้คณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๑๒ (๓) ว่างลงโดยใช้เหตุผลจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  

ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทีละ ๑ 
คน  การเสนอช่ือไม่จํากัดจํานวน  พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน  โดยผู้รับรองจะรับรอง
ได้เพียงคร้ังเดียวในแต่ละคน   

 : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๑ 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ขอเสนอ นายนวม  เมินขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  

นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอรับรอง 

นางธัญสินี อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
   



 

 

๒๗ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้  นายนวม  เมินขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๑ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายนวม  เมินขุนทดสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า
คนที่ ๑ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๒ 

นายบุญเริง  ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗ 

: ขอเสนอ นางสมหมาย  บูรณ์โภคา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙  

นางธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 

: ขอรับรอง 

นายดนัย  แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔ 

: ขอรับรอง 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๒ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม : -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสมหมาย บูรณ์โภคา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๙ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าคนที่ ๒ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นางสมหมาย บูรณ์โภคาสมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๙ 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักระกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าคนที่  ๒ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๙ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาท่ีดิน 
      ตามที่ผู้บริหารได้มีนโยบายในการก่อสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าหลังใหม่  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมาก
ขึ้น  และเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อราชการ มีการแยกส่วนราชการที่
ชัดเจนให้การปฏิบัติราชการมีความมีระเบียบมากข้ึน รวมถึงมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในการน้ีผู้บริหารจึงเห็นสมควรให้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล
แห่งใหม่ สําหรับในเรื่องน้ีขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาที่ดินเต็มสภา 
เนื่องจากแต่ละท่านอยู่ต่างพ้ืนที่ ขอให้ท่านได้พิจารณาที่ดินที่มีความเหมาะสม ไม่
ว่าจะเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินที่ต้องซื้อที่มีเอกสารสิทธ์ิ นส.๓ หรือ 
โฉนด มานําเสนอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา หากเป็นที่ดินที่ต้องซื้อ ผู้บริหารจะ
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายธนกร  พลศรี : ในการจัดหาที่ดินน้ัน เห็นด้วยกับท่านประธานสภาว่าสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน
ต้องร่วมกันเป็นคณะกรรมการ ส่วนตัวขอเสนอให้จัดหาที่ดินจากถนนมิตรภาพ
มายังถนนหลวงหมายเลข ๒๔  

   



 

 

๒๘ 

นายก อบต. : เห็นด้วยกับท่านประธานสภาให้สมาชิกสภา อบต.เป็นคณะกรรมการท้ังสภา
สําหรับการจัดหาท่ีดิน ควรจะพิจารณาจัดหาที่ดินที่ติดถนน ที่สามารถต้ังที่ทําการ
แล้วเห็นได้โดยง่ายและการเดินทางสะดวกไม่ซับซ้อน มีความสง่างาม  การจัดหา
อันดับแรกให้พิจารณาที่ดินสาธารณะ เน่ืองจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทําให้มี
งบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมเติม แต่หากไม่มีที่ดินสาธารณะที่เหมาะสมให้จัดหา
ที่ดินที่จําเป็นต้องจัดซื้อ ควรจะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ นส.๓ หรือ โฉนด ขอให้
ทุกท่านได้ร่วมมือกันเพ่ือให้ได้มีที่ทําการหลังใหม่โดยเร็ว  ทั้งน้ีเมื่อได้ที่ดินที่เสนอ
มาแล้วต้องมาพิจารณางบประมาณ เบ้ืองต้นได้ประมาณการการก่อสร้างตัวอาคาร
ไว้ที่ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับงบประมาณที่จะพัฒนาหมู่บ้านไป
บ้างส่วน รวมถึงงบประมาณจากกองงานต่างๆ ในโครงการท่ีไม่สําคัญอาจจะต้อง
นํางบประมาณมาใช้ในส่วนน้ี 

ประธานสภา อบต : ขอเชิญท่านปลัดได้ช้ีแจงการขอใช้ที่ดินสาธารณะ 
ปลัด อบต. : เดิมน้ันการขอใช้ที่ดินที่ได้มีความยุ่งยากเน่ืองจากท่ีดินส่วนใหญ่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขอใช้น้ัน
จะไม่ยุ่งยากเพราะเป็นหน่วยงานหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย จึงทําให้ในช่วงแรก 
อปท. ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในที่ดินสาธารณะ  แต่ปัจจุบันการขอใช้มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการหลายข้ันตอน หลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้น เอกสารใช้ประกอบการขอใช้ที่ดินมี
หลายรายการและใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน อีกทั้งมีการสงวนการใช้ที่ดิน
สาธารณะบางแห่ง  และการขอใช้ที่ดินสาธารณะจะกําหนดไม่เกิน ๓ ไร่ หาก
ต้องการที่ดินมากกว่าน้ันต้องระบุสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่จะใช้ประโยชน์และต้องสร้าง
ตามจริงที่ได้เสนอขอไป รวมไปถึงงบประมาณที่จะดําเนินการน้ันมีความเหมาะสม
หรือไม่  โดยส่วนตัวเสนอให้จัดซื้อเน่ืองจากท่ีดินจะเป็นกรรมสิทธ์ิของ อบต.  
สามารถดําเนินการต่างๆ บนพ้ืนที่ ไ ด้ และจะอยู่คู่ กับตําบลตลอดไป ส่วน
งบประมาณในการดําเนินการอาจจะต้องจัดสรรมาดําเนินการในส่วนน้ี แต่เมื่อมี
การสร้างที่ทําการแล้วเสร็จงบประมาณก็จะใช้ได้ตามปกติ หรือบางปีอาจจะมี
งบประมาณจัดสรรล้นเพ่ิมเข้ามา ก็สามารถนํางบส่วนน้ีมาพัฒนาตําบลในส่วนอ่ืนๆ 
ได้อีก  ขอให้ท่านได้พิจารณาเพ่ือให้มีที่ทําการที่มีความสง่างามอยู่คู่ตําบลมะเกลือ
เก่าแห่งน้ี  

ประธานสภา อบต : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหา
ที่ดินเต็มสภา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาท่ีดินเต็มสภา ด้วยคะแนน
เสียง ๑๘ เสียว ไม่ออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา อบต : ขอฝากยังท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านในการจัดหาท่ีดินที่มีความเหมาะสมและ
นําเข้าสู่สภาได้พิจาณาร่วมกัน  

   
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ  
ประธานสภา อบต.  สําหรับในวาระนี้ได้มีผู้ ย่ืนญัตติ จํานวน ๑ ท่าน นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ขอเชิญได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
   



 

 

๒๙ 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

: ขอเสนอญัตติ การย้ายหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านมาติดยังยังศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๕ และดําเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ  ซึ่งเดิมน้ันหอกระจายข่าวต้ังอยู่ที่บ้านนายอุดม  
แซ่โซ อดีตสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ ซึ่งมีสภาพชํารุด ขอให้ อบต.ได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมและย้ายมาติด ต้ัง ยังศาลาประชาคม  เ พ่ือความสะดวกในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยไม่รบกวนเข้าไปในบ้านท่านอดีตสมาชิก 
และเพ่ือให้หมู่บ้านได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

ประธานสภา อบต. : สําหรับในเร่ืองการย้ายที่ต้องขอให้มีการประชุมประชาคมและมีมติเห็นชอบในการ
ย้ายที่ติดต้ังแห่งใหม่  และทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. เพ่ือตรวจสอบ ทําการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย  

นายก อบต. : ขอสอบถามบ้านผู้ใหญ่บ้านมีหอกระจายข่าวหรือไม่ 
นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

: มีหอกระจายข่าว แต่จะได้ยินเพียงบางจุดทําให้บางพ้ืนที่ของหมู่บ้านไม่ได้รับทราบ
ข้อมูล ซึ่งการแจ้งข่าวจะต้องใช้การเดินทางไปบอกท่ีบ้านประชาชน 

ปลัด อบต. : สําหรับในเรื่ อง น้ี  เ ดิม น้ันหอกระจายข่ าวจะ ต้ัง ยัง บ้านผู้ ใหญ่ บ้าน  เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  แต่เกิดการชํารุดต้องซ่อมแซมทางฝ่าย
ปกครองไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม จึงได้โอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการซ่อมแซมตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากน้ัน 
อปท.จึงได้ดําเนินการซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายให้ในหมู่บ้านที่ร้องขอ
แต่ยังมีการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นบางคร้ัง ในกรณีน้ีเมื่อ
ย้ายไปไว้ยังศาลาประชาคมแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบดูแล เพราะถือเป็นทรัพย์สิน
ของทางราชการ  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

: สําหรับสถานที่จะย้ายมาติดต้ังน้ัน เป็นศาลาประชาคม มีห้องประชุมและมีห้อง
สําหรับติดต้ังอุปกรณ์มีกุญแจล็อคแน่นหนา โดยสมาชิกสภา เป็นผู้ดูแล แต่หากได้
หมดวาระไปก็จะส่งมอบให้ท่านต่อไปได้ดูแล หากยังไม่ดําเนินการในตอนนี้ก็
อาจจะไม่ก่อประโยชน์และเป็นการสิ้นเปลื้องงบประมาณทางราชการ 

ประธานสภา อบต. : ตามที่ได้นําเรียนข้างต้นขอให้มีการประชุมประชาคมและมีมติเห็นชอบในการย้าย
ที่ติดต้ังแห่งใหม่ ระบุผู้ดูแลรับผิดชอบ จากน้ันทําหนังสือแจ้งมายัง อบต. โดยแนบ
มติที่ประชุม  รายช่ือผู้ประชุม  เพ่ือที่ผู้บริหารได้พิจารณาส่ังการให้เจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบ ทําการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป 

นายก อบต. : สําหรับงบประมาณตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ได้ ต้ัง
งบประมาณในการซ่อมแซมหอกระจายข่าวไว้ ในหมวดครุภัณฑ์ ทั้งน้ีได้มีหมู่บ้าน
ที่ได้แจ้งเรื่องการซ่อมแซมเข้ามาบ้างแล้ว สําหรับหมู่ ๑๕ ที่ได้เสนอมาน้ัน ให้เร่ง
ดําเนินการและเสนอเร่ืองมาพิจารณา โดยจะให้กองช่างทําการสํารวจและ
ประมาณราคาเบ้ืองต้นก่อน 

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕  

: รับทราบ 

ประธานสภา อบต. : มีผู้ย่ืนกระทู้ถาม ๒ เรื่อง ขอเชิญผู้ย่ืนกระทู้ 
นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  

: ขอย่ืนกระทู้ถาม จํานวน ๓ เรื่อง 
 



 

 

๓๐ 

๑)  ติดตามการดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงหน้าบ้านนางสมทรง ภู่ภูเขียว 
ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๕  
๒)  ติดตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๓)  ขอให้ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างช่วงสี่แยกบ้านบุตาสง เน่ืองบริเวณดังกล่าวมืดทําให้
เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  

นายก อบต. : สําหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณนั้น จะไม่
สามารถดําเนินได้ทั้งหมดในครั้งเดียว เน่ืองจากต้องรองบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะได้รับมาเป็นรอบ ซึ่งงบประมาณ
เหล่าน้ีมาจากภาษีที่รัฐเรียกเก็บต่างๆ  เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จึงจะ
ทยอยนําโครงการออกมาดําเนินการ  นอกจากน้ีต้องพิจารณารายจ่ายประจําที่
สําคัญ เช่น เงินเดือนค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่าเงินที่ได้รับการจัดสรรเข้ามาเพียงร้อยละ ๒๐  โดยงบประมาณจะเข้ามาอีก
ครั้งในช่วงเดือนเมษายน  แต่หากหมู่บ้านใดที่มีความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ทํา
หนังสือเข้ามาที่อบต. เพ่ือพิจารณางบประมาณอ่ืนมาดําเนินการ  เช่น ปัญหาขาด
แคลนนํ้า  ถนนชํารุดอย่างหนัก   เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนไปพลางก่อน  ทั้งน้ี
ตามท่ีได้มอบเล่มข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๕ ให้กันทุกท่านไปแล้ว ขอให้
ท่านได้ตรวจสอบว่าโครงการครบถ้วนหรือไม่ สําหรับสมาชิกสภา อบต.ท่านที่เข้า
มาใหม่ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่หรือคณะผู้บริหารได้  ในส่วน
ของหมู่ ๗ ที่ได้เสนอกระทู้ถามเข้ามาน้ัน เบ้ืองต้นจะมอบหมายให้กองช่างเข้า
ตรวจสอบและพิจารณาการดําเนินการต่อไป 

นายบุญเริง ละมุดตะคุ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  

: รับทราบ  

   
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
รองประธานสภา อบต. : ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการจะสอบถามหรือมีเรื่องแจ้งปัญหา

ความเดือดร้อนขอเชิญแจ้งในวาระนี้ 
นายทวีศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

: ติดตามเรื่อง การขอโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายดับ ยาว ๓๐ เมตร ซอยบ้านนาง
สมปอง เน่ืองจากเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  

นายก อบต. : สําหรับเรื่องไฟฟ้าจะมี ๒ ประเภทที่แจ้งเข้ามา คือ ๑. ซ่อมแซมไฟฟ้าที่มีอยู่ชํารุด 
๒ การติดต้ังโคมไฟฟ้าเพ่ิม ซึ่งการติดต้ังโคมไฟฟ้า จะมี ๒ แบบ คือ แบบที่มีสาย
ดับ คือจะติดต้ังโคมได้เลย และไม่มีสายดับซึ่งในส่วนน้ีจะต้องขอขยายเขตไปยัง
การไฟฟ้า  ดังน้ันขอให้แต่ละหมู่บ้านได้เร่งสํารวจเพ่ือที่จะทําประมาณการไป
พร้อมกันในส่วนวัสดุไฟฟ้าได้ให้กองช่างดําเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  เบ้ืองต้น
ให้ประสานยังท่านรองฯ วินัย เพ่ือรวบรวมข้อมูล  

นายยอดขวัญ  เนียมสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: งบประมาณในการเดินสายดับอาจต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ดังน้ัน ควรหาวิธี
ทดแทน เช่น การติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าคํานวณค่าใช้จ่าย
แล้วประหยัดกว่าการขยายเขตไฟฟ้า  

   
   



 

 

๓๑ 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ๑. ด้วยได้แจ้งเรื่องไฟฟ้ามายัง อบต. ประกอบด้วย ๑) ขอขยายไฟฟ้า ๒) ซ่อมแซม
ไฟฟ้าชํารุด  ๓)  ติดต้ังโคมไฟฟ้าเพ่ิม  ๔) ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เน่ืองจากมีเสาอยู่แล้ว แผงเสื่อมสภาพ ข้างบ้านรถเกี่ยวข้าวถนนยุทธศาสตร์  และ
บริเวณโค้งโรงไหม 
๒. ซ่อมแซมถนนชํารุดจากน้ํากัดเซาะบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ขณะน้ีมีเพียงเหล็ก
ก้ันไว้เท่าน้ัน เกรงว่าจะชํารุดเพ่ิมมากขึ้นและเกิดอันตรายแต่ผู้ใช้ถนนได้ 

นาย อบต. : สําหรับเร่ืองถนนที่ชํารุดได้ประสานผ่านยังท่าน สจ.รักชาติ และได้ลงตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งทราบว่าได้นําเข้าแผนแล้วและพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าขอให้ท่านปลัดได้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําหนังสือแจ้งไปยัง อบจ.
นครราชสีมา เพ่ือติดตามอีกคร้ัง 

นายสมหมาย  บูรณ์โภคา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ 

: ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลัก ๘ ในส่วนที่เหลือ
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร และ ซ่อมแซมหรือปรับเกรดถนนเส้นคุ้มหินลาดระยะทาง 
๑.๕ กิโลเมตร ต้ังแต่บริษัท  ๕๐๕  ถึง คุ้มหินลาด   เน่ืองประชาชนสัญจรลําบาก
มากโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตก 

นายสมพงษ์  พลอยเพ็ชร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

: ๑. ตามท่ีได้ทําหนังสือแจ้งการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ชํารุด  อยากทราบ
ว่าจะดําเนินการเมื่อใด เกรงว่าหากนานไปอาจจะเกิดอันตรายได้  
๒. ได้ทําหนังสือขอยางมะตอย เพ่ือทําเนินชะลอความเร็วของรถภายในหมู่บ้าน 
จะสามารถรับได้เมื่อใด 

นายก อบต : ในเรื่องถนนกองช่างได้ทําการสํารวจแล้วพบว่ายังสามารถใช้การได้  สําหรับเรื่อง
ของยางมะตอย มีหลายหมู่บ้านได้ทําหนังสือขอเข้ามาหลายหมู่บ้าน ให้ท่านปลัด
ได้แจ้งกองช่างดําเนินการจัดซื้อ เพ่ือมอบให้กับหมู่บ้านที่ต้องการนําไปซ่อมแซม
ถนนโดย แจ้งยังสมาชิกสภา อบต.ท่านใหม่ สําหรับยางมะตอยท่ีขอไปน้ันทาง
ชาวบ้านจะช่วยกันดําเนินการ  สําหรับ หมู่ ๒๐ ให้พิจารณาดําเนินการในเส้นทาง
ไปร้านเลด้ีบ้านนา เน่ืองจากมีรถว่ิงผ่านจํานวนมาก  

นางสุนารี  สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  

: ๑. ขอให้ประสานยังทางหลวงในการทําความสะอาดร่องระบายนํ้าบริเวณร้านต๊ัก
เซอร์วิส เพ่ือมิให้นํ้าไหลท่วมพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน โดยให้ทําเป็นประจําทุก
ปีก่อนที่เข้าสู่ฤดูฝน หรือทําเป็นบันทึกข้อตกลง 
๒. ตามที่ประชุมเมื่อคราวในสมัยสามัญที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๓  เรื่อง พิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรนํ้าประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ํา ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยความต้องการของหมู่ ๑๘ บรรจุในหัวข้อการสร้างความ
มั่นคง ด้านการสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต เพ่ือใช้ในการเกษตร  เน่ือง
ด้วยหมู่ ๑๘ ได้มีคลองส่งนํ้าที่รับการระบายนํ้าเพ่ือการเกษตรจากอ่างซับประดู่ ซึ่ง
ทุกปีเกษตรกรที่ใช้นํ้าจะต้องทําการลอกคลองและทําความสะอาด กําจัดวัชพืช 
โดยได้ออกเงินร่วมกันในการดําเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบต. จัดสรร
งบประมาณในการทําขุดลอกและทําความสะอาดคลองส่งนํ้าดังกล่าวหรือบรรจุ
โครงการไว้ในแผน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
๓. ด้วยถนนบริเวณช่วงปากทางมะเกลือเก่าถึงช่วงป๊ัมแรงดันถนนกําลังเอก เป็น
แหล่งชุมชนและมีอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง จึงต้องการให้มีลูกระนาดเพ่ือเป็นการชะลอ



 

 

๓๒ 

ความเร็วของรถ ซึ่งไม่ทราบว่าถนนเส้นดังกล่าวน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของทาง
หลวงชนบท หรือ อบต.  หากเป็นของ อบต. ของบประมาณในการทําลูกระบาดใน
ถนนช่วงดังกล่าว หากเป็นทางหลวงชนบทขอความอนุเคราะห์  อบต.ประสานขอ
งบประมาณในการดําเนินการ 

นายนึก  สระกระโทก 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและสายดับ จํานวน ๒ จุด ๑)  
ซอยมะเฟืองหวานยาว ๓๘๐ เมตร ๒) ซอยเสรีภาพ จํานวน ๒ จุด ยาว ๒๘๐ 
เมตร  
๒. ขอความอนุเคราะห์ถนนหินคลุก จํานวน ๕ รถพ่วง จากบ้านนายโปรด – ร้าน
เลด้ีบ้านนาระยะทาง ๕๐๐ เมตร เน่ืองจากถนนชํารุดมีรถว่ิงเข้า-ออกจํานวนมาก 

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นบ้านหนองม่วง-บ้านห้วยไผ่ 
เน่ืองจากถนนชํารุดแตกชํารุดหลายจุด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ่อบาดาล จํานวน ๒ จุด คุ้มป่าง้ิว และ ช่วงบ้าน
นางปราณี  
๒. เสนอให้จัดซื้อเสื้อก๊ักสีดํา แบบเดียวกับฝ่ายปกครอง 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ๑. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน 
๒. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถังประปาตัวเก่าเน่ืองจากเร่ิมจะผุพัง และระบบ
นํ้าประปาตัวใหม่แรงดันนํ้าส่งนํ้าขึ้นไปไม่ถึงโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีคนใช้
นํ้ากันจํานวนมาก ในสายบ้านนายสันเทย จนสุดคุ้มตะวันออก ประมาณ ๕๐ 
หลังคาเรือน แต่ทั้งน้ีต้องการให้ อบต.ซ่อมแซมถังตัวเก่าเพ่ือส่งนํ้าเข้าถังใหม่ เพ่ิม
แรงดันนํ้า  ขอให้กองช่างได้ตรวจสอบเบ้ืองต้น 
๓. ขอหินคลุกจํานวน ๒ รถพ่วง ในซอยหน้าวัด เน่ืองจากฝนตกน้ําพลัดถนนพัง
เสียหาย 

นายก อบต. : ขอแจ้งเจ้าหน้าที่จดบันทึกการประชุมได้สรุปปัญหาความเดือดร้อนของแต่หมู่บ้าน
ที่แจ้ง ให้รายงานผู้บริหารในวันพฤหัส เพ่ือมอบหมายงาน   สําหรับ อบต.มะเกลือ
เก่าได้มีพนักงานติดเช้ือโควิด เบ้ืองต้นได้สั่งการให้พนักงานทุกคนได้ตรวจ ATK ใน
ส่วนของผู้มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดได้สั่งการให้กักตัวและประเมินตนเองเป็น
ระยะ และฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในสํานักงาน พร้อมทั้งห้ามให้มีการรวมกลุ่มหรือน่ัง
รับประทานอาหารร่วมกันในระยะนี้ 

นายนวม  เมินขุนทด 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๕ 

: ๑. ขอเสนอให้เปลี่ยนขาไมค์เน่ืองจากส้ันไป ทําให้เวลาพูดต้องย่ืนตัวออกมาพูด
เน่ืองจากเสียงจะไม่ดัง ทําให้เสียบุคลิกในการประชุม 
๒. สําหรับในเรื่องที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนในวาระน้ี 
ขอให้มีผู้ที่เก่ียวข้องได้มารับฟังและรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือที่ดําเนินการได้ทันทีและ
สามารถติดตามความคืบหน้าได้  รวมถึงการมาทํางานของเจ้าหน้าที่ที่มาสายขอให้
ได้ปรับปรุงการมาทํางานตามเวลาราชการ  และการบริหารงานของกองช่างที่
ล่าช้าไม่ทันต่อปัญหาความเดือดร้อน หากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอขอให้จัดหาให้
เพียงพอตามตําแหน่งที่ขาดเพ่ือให้การดําเนินการรวดเร็ว  

นายก อบต. : ๑. ขอให้ท่านปลัดจัดหาและนําเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการประชุมคราว
ต่อไป เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ต้องให้ที่ประชุมสภาได้อนุมัติ 

   



 

 

๓๓ 

นายจรัส  มาสงูเนิน 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๑ 

: ขอให้ อบต.สนับสนุนหินคลุกจํานวน ๑ รถพ่วง เทบริเวณหน้า อบต. ติดรั้ววัด
มะเกลือเก่า เพ่ือที่จะได้ทําเป็นที่จอดรถให้พนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ โดย
จะดําเนินการปรับเกรดให้ 

นางธัญสินี  อมรพรหม 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๒ 

: ขอให้ประสานความคืบหน้าการแก้ไขดินทรุดริมตลิ่งวังเณร 

นายก อบต. : ขอให้ท่านปลัดได้ทําหนังสือประสานความคืบหน้ายังชลประทาน เน่ืองจากเป็น
ความดูแลของชลประทาน และให้แจ้งส่วนงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมประชุมเพ่ือรับ
เรื่องทีสมาชิกสภาได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกองช่างให้แจ้ง
ผู้อํานวยการพร้อมช่างทั้ง ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง  และให้กองช่างได้แบ่ง
ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  ทั้งน้ีท่านสามารถทําเป็นหนังสือคําร้องแจ้งมายัง อบต. 
อีกช่องทางหน่ึง  

นางสุนารี  สวัสดี 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๑๘ 

: ขอฝากในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเส้นคลองน้ําซึ่งดับทั้งเส้น โดยได้แจ้งไป
ก่อนที่จะมีการเลือกต้ัง ซึ่งขณะน้ีการเลือกต้ังได้เสร็จลงแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าไป
ดําเนินการซ่อมแซม ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  ซึ่งทาง อบต.
เพ่ิงได้เข้าไปดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา ดังน้ัน ฝากให้กองช่าง ท่าน
ปลัด ได้ติดตามการดําเนินการ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

นายศิริวงศ์ พบพิมาย 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น  

นายบรรจบ  ชัยบุรี 
ประธานสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: ๑. หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือเรื่องการซ่อมแซมถนนหัวไร่ปลายนาขอให้เร่ง
ดําเนินการจัดส่ง เพ่ือที่จะได้ดําเนินการโดยเร็ว  สําหรับในหมู่ ๑๑ ถนนเส้นวัดเก่า
ถนนชํารุดเสียหายมาก เกษตรกรไม่สามารถนําผลผลิตออกมาได้ 
๒. จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของระบบประปา บ้านหนองเบน หมู่ ๘ พบว่ามี
ความเสียหายมาก และต้องให้ชาวบ้านมาเปิดปิดระบบนํ้า ขอฝากยังท่านผู้บริหาร
ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

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

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๖.๓๐  น. 

                                                                     
 

                      ว่าที่ร้อยตรี    ชวลิต ปรดีาสา 
            (ชวลิต ปรีดาสา)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                 
                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  



 

 

๓๔ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงช่ือ      ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
        (นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย) 
ลงช่ือ     ธัญสนีิ  อมรพรหม 
        (นางธัญสินี  อมรพรหม)  
ลงช่ือ      อรนุช  เสือเงิน 
        (นางสาวอรนุช  เสือเงิน)  
 
 

(ลงนาม)      นวม  เมินขุนทด       ผู้รับรองรายงานประชุม                
            ( นายนวม  เมินขุนทด )   

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 


