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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
สมัยวิสามัญท่ี  ๒  ประจาํปี  ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ท่ี  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้อประชมุห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน 

 
 
ผู้มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสวง งามมะเริง ประธานสภา อบต. สวง   งามมะเริง 
๒ นายนวม เมินขุนทด รองประธานสภา อบต. นวม  เมินขุนทด 
๓ ว่าที่ร้อยตรีชวลิต ปรีดาสา เลขานุการสภา อบต. ชวลิต  ปรีดาสา 
๔ นายทวีศักด์ิ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ ทวีศักด์ิ  ขุนสงูเนิน 
๕ นางบุปผา กองพิธี สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บุปผา  กองพิธี 
๖ นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สมเกียรติ  ชินนอก 
๗ นายสนอง  ภูจํานงค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๖ สนอง  ภูจํานงค์ 
๘ นายอมร ศรีฐาน สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ อมร  ศรฐีาน 
๙ นางบํารุง จันทรโสภณ สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ บํารุง  จันทรโสภณ 
๑๐ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ ธนกร  พลศรี 
๑๑ นายสรสิช  จรจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สรสิช  จรจันทร์ 
๑๒ นายสมเกียรติ ชัชวาลย์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐ สมเกียรติ   ชัชวาลย์ 
๑๓ นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ บรรจบ  ชัยบุร ี
๑๔ นายสายัณ ดุงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ สายัณ  ดุงสูงเนิน 
๑๕ นายวิวัฒน์ บัลลังค์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒ วิวัฒน์  บัลลังค์ 
๑๖ นายสุพนทร์ แรมกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ สุพนทร์   แรมกลาง 
๑๗ นายอุดม  แซ่โซ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕ อุดม  แซ่โซ 
๑๘ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ ประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
๑๙ นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖ อัศนีย์  กล้วยสูงเนิน 
๒๐ นายสุพจน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗ สุพจน์  ใจบุญ 
๒๑ นางสุนารี สวัสดี สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘ สุนารี    สวัสดี 

     
ผู้ไม่มาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  
๑ นายจรัส มาสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑  
๒ นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๓ นางภัทราภรณ์  เปินสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
๔ นายบุญส่ง เปียจันทึก สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
๕ นายสุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  



 
 

๒ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง  
๖ นายคล้อย ช่ืนสระน้อย สมาชิกสภา อบต. ม. ๘  
๗ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒  
๘ นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕  
๙ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗  
๑๐ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  
๑๑ นายนึก สระกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  
๑๒ นายวัลลภ ชุ่มช่ืน สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐  

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายก อบต. 
๒ นายวินัย นิลสูงเนิน รองนายก อบต. 
๓ นางสุดารัตน์ พรหมพันธ์ใจ รองนายก อบต. 
๔ นางสมทรง ภู่ภูเขียว เลขานุการนายก อบต. 
๕ นายนําชัย   นิจาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๖ 
๖ นางรวง กอกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๙ 
๗ นายสันติ เสวกพันธ์ หัวหน้าส่วนป่าสูงเนิน 
๘ นายกฤษดา ชูรัตน์ สวนป่าสูงเนิน 
๙ นางอาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐ นางอาภรณ์ ศิริจําปา หัวหน้าสํานักปลัด 
๑๑ นางมลิวรรณ เมษมานนท ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๒ นายวิฑูรย์ จุลบท ผู้อํานวยการสาธารณสุข 
๑๓ นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๑๔ นางกฤชกร สิงขรอาจ ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๕ นายสุรศักด์ิ มุ่งงาม ผู้อํานวยการกองช่าง 
๑๖ นางอุบลวรรณ คุณกันหา เจ้าพนักงานเงินและบัญชีฯ 
๑๗ นางสาวอรนุช เสือเงิน นักจัดการงานท่ัวไปฯ 
๑๘ นางสาวรัตนา ภูมลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๑๙ นายทรงเกียรติ สมเพาะ นิติกร 
๒๐ พันจ่าเอกปรีชา ถึกสูงเนิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๑ นางภัสสร มาสูงเนิน นักการ 
๒๒ นายประภาส สมประณาม ี พนักงานขับรถยนต์ 
๒๓ นายสมาน เสลานอก พนักงานขับรถยนต์ 
๒๔ นางสาวศุภราภรณ์ โพธ์ิสอน พนักงานจ้างเหมา 
๒๕ นายวิชัย ขุมกระโทก พนักงานจ้างเหมา 
๒๖ นางราตรี  เถยสูงเนิน พนักงานจ้างเหมา 
๒๗ นางสายรุ้ง ชัยบุรี สตรีแม่บ้าน หมู่ ๑๑ 
๒๘ นางสุวรรณ กนก อ.ส.ม. หมู่ ๗ 
๒๙ นางใจ ปราสาทสูง สตรีแม่บ้าน หมู่ ๑๖ 



 
 

๓ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๓๐ น.ส.สําเนียง เอ่ียมสนิท สตรีแม่บ้าน หมู่ ๑๕ 
๓๑ นางน่ิมนวล แซ่โซ สตรีแม่บ้าน หมู่ ๑๕ 
๓๒ นางประยงค์ หอมสูงเนิน สตรีแม่บ้าน หมู่ ๑๔ 
๓๓ นางแตง เตยพิมาย สตรีแม่บ้าน หมู่ ๔ 
๓๔ นางหวานใจ ยางนอก สตรีแม่บ้าน หมู่ ๔ 

 
                                                      
เริ่มประชุม : เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ : เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์

พร้อมกัน  ประธานสภา  อบต.  กล่าวเปิดประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 

: ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยให้ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ที่ถึงอสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ นาที  
ขอบคุณครับ และขอสวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุกท่าน และ
ผู้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่าน สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภา ประชุม
ในสมัยวิสามญัที่ ๒ ประจาํปี ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมในวันน้ีได้มีวาระสําคัญที่ต้อง
พิจารณาหลายเรื่อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าขอลาประชุม คือ  

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑  
๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗  
๓ นางประทินทิพย์ วิริยะปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘  

ในระเบียบวาระที่ ๑  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๑  เรื่อง กําหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอสูงเนิน ประจําเดือน 

มิถุนายน  
ด้วยอําเภอสูงเนินกําหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงาน
อําเภอ (กบอ.) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  ในวันอังคารที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เขาสามสิบ
ส่าง  บ้านคําไฮ  หมู่ ๑๕  ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา    

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๒ เรื่อง พนักงานส่วนตําบลโอน (ย้าย)  ไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้มีข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบลโอน 
(ย้าย)   ไปสังกัดส่วนราชการอื่น  ต้ังแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ราย นายพงษ์ช
ยันต์  ภูมิโคกรักษ์  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สังกัด กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยโอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญ
การ โรงพยาบาลขามทะเลสอ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
   



 
 

๔ 

เลขานุการสภา : ๑.๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งเดิมกําหนดเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓ ปี ต่อมา
มีการแก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  น้ัน แต่เพ่ือให้การจัดทําแผนสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยในคร้ังแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้จัดทําประชาคมในระดับตําบล และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ในส่วนของตําบลมะเกลือเก่ามีกําหนดลงประชาคมเพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกหมู่บ้าน โดยเริ่มต้ังแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม หมู่บ้านแรกท่ี
จะเข้าประชาคม คือ บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  

ที่ประชุม : รับทราบ 
เลขานุการสภา : ๑.๔ เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ   
ด้วยอําเภอสูงเนินได้กําหนดจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ วัดใหม่สันติ 
ตําบลมะเกลือใหม่  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการน้ีอําเภอสูงเนินได้ขอ
ความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามวลชนเข้าร่วมโครงการฯ แห่งละ ๑๐ 
คน  ซึ่งโครงการน้ีมีพ้ืนที่การปลูกทั้งสิ้น ๓๐ ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้
จากศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ ๓ นครราชสีมา, สวนป่าสูงเนิน, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
สําหรับโครงการน้ีเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริฯ  ให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  

ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๑.๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทําบุญก่อสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่เสาร ์

ด้วยได้รับการประชาสัมพันธ์จากกํานันตําบลบุ่งขี้เหล็ก ขอเชิญร่วมทําบุญก่อสร้าง
เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่เสาร์ โดยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๙.๑๙ น. ณ วัดกุดเวียน ตําบลบุ่งขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายก อบต. : ขอเพ่ิมในวาระที่ ๑  
  ในเร่ือง  ๑.๑  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ 

(กบอ.) ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  ในวันอังคารที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอเชิญ
ประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ร่วมรับฟังการประชุมในวันดังกล่าว  ในเรื่อง
ที่ ๑.๒ ขอเชิญร่วมเดินทางส่งตัวนักวิชาการศึกษาฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ 
น. ณ โรงพยาบาลขามทะเลสอ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ที่โอนย้าย และในเร่ือง 



 
 

๕ 

๑.๓ ตามท่ีท่านปลัดได้นําเรียนน้ัน มีกําหนดประชาคมเพ่ือทบทวนแผน เริ่มต้ังแต่วันที่ 
๒๗ พฤษภาคม  บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙  วันที่ ๒๙ พฤษภาคม บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ 
และ  ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  บ้านหนองม่วง หมู่  ๕   ขอให้ผู้ นําหมู่ บ้านได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มาร่วมรับฟังและยืนยันโครงการที่จะบรรจุในแผนฯ 
หรืออาจจะเสนอเปลี่ยนแปลงหากมีโครงการที่เดือดร้อน ต้องการการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. 

 
: 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจํานวน  
๑  สมัย คือ 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๖๒  
โดยรายงานการประชุมฯ  ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพ่ือให้ท่าน
ได้ทําการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสําคัญ  เพ่ือการรับรองรายงานการประชุมฯ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่  ๒  ประจําปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  
๒๕๖๒   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ประจําปี 
๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง 

   
ระเบยีบวาระที่ ๓ : เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีความจําเป็นในการขออนุมัติจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินจากยอดทุนสํารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) “กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน 
หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
โดยมีรายการดังน้ี 
 
 รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๑. เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๓๑ ราย ในปีที่

ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)  
๗๗,๕๐๐  

๒. เงินเบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน ๘๔ ราย ในปี
ที่ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) 

๕๔๐,๐๐๐ 



 
 

๖ 

 รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๓. โครงการปรับปรุงระบบประปา ไปอ่างเขาชาด 

ไปวัดวังรางน้อย หมู่ ๙ 
๒๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนอง
ม่วง หมู่ ๕- บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ 

๔๔๐,๐๐๐ 

๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยไผ่ 
หมู่ ๑๐ - ตําบลตะขบ 

๑๘๐,๐๐๐ 

๖. โครงการก่อสร้างทางน้ําเข้า – ออก หนองปลา
ซิว หมู่ ๕  

๑๕๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๕๐๐ 
ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น 

นายก อบต. :      สําหรับในวาระนี้ที่ต้องขออนุมัติจากสภาอีกครั้ง  เน่ืองจากตามที่ที่ประชุมสภา
สมัยสามัญที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  ข้อ ๘๙ (๓)  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ
และเบ้ียความพิการตามระเบียบ โดยให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารภัยเกิดขึ้น  ใน
กรณีการดําเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่มาแสดงตนในการขอรับเบ้ียยังชีพ 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๑ ราย เป็นเงินงบประมาณ ๗๗,๕๐๐ บาท 
และกรณี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือจ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๙ เ พ่ิมเติมประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า เพ่ือจ่ายให้กับผู้มี
สิทธิรับเบ้ียความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ยังค้างจ่าย จํานวน  ๘๔ ราย เป็นเงิน 
๕๔๐,๐๐๐ บาท  และ มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  
เห็นชอบในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๘๙ (๓)  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดใช้จ่ายเงินสะสมสํารอง
จ่ายที่กันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายปี เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ํา
ในการอุปโภค บริโภค  และเรื่องความจําเป็นเดือดร้อน  จํานวน ๖ โครงการ  ตาม
คําแนะนําของงานการเงิน ท้องถิ่นจังหวัด  น้ัน  
     ทั้งน้ี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือและ
เอกสารประกอบส่งยังจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบเอกสารพบว่า
ไม่สามารถใช้งบประมาณตามข้อ  ๘๙ (๓) ได้  และแนะนําให้ใช้งบประมาณจาก
เงินทุนสํารองเงินสะสม ในข้อ ๘๗ (๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  “กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย



 
 

๗ 

ประจําปีน้ัน หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  ในการน้ีจึงมีความจําเป็นต้องเสนอที่ประชุมสภาได้พิจารณา โดยจากการ
รายงานสถานการณ์ทุนสํารองเงินสะสม คงเหลือ ดังน้ี 
ทุนสํารองเงินสะสม  ๑๒,๙๘๘,๓๓๘.๙๑ 
หัก ๑๕% ของงบประมาณประจําปี ๑๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
คงเหลือ ทุนสํารองเงินสะสมที่จ่ายได้ตามข้อ ๘๗ (๒) ๑,๕๙๘,๓๓๘.๙๑  

  จากยอดทุนสํารองเงินสะสมที่จ่ายได้ ๑,๕๙๘,๓๓๘.๙๑ จึงได้มาพิจารณาโครงการที่มี
ความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๑. เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๓๑ ราย ในปีที่

ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)  
๗๗,๕๐๐  

๒. เงินเบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน ๘๔ ราย ในปี
ที่ค้างจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) 

๕๔๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปรับปรุงระบบประปา ไปอ่างเขาชาด 
ไปวัดวังรางน้อย หมู่ ๙ 

๒๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนอง
ม่วง หมู่ ๕- บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๑๐ 

๔๔๐,๐๐๐ 

๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยไผ่ 
หมู่ ๑๐ - ตําบลตะขบ 

๑๘๐,๐๐๐ 

๖. โครงการก่อสร้างทางน้ําเข้า – ออก หนอง 
ปลาซิว หมู่ ๕  

๑๕๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๗,๕๐๐  
  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ประธานสภา อบต. : ท่านใดข้อสงสยัหรือต้องการจะสอบถามหรอืไม่  
นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: สําหรับในโครงการที่ ๕ ขอเพ่ิมความกว้างของถนนเป็น ๖ เมตร จากเดิมที่ประมาณ
การไว้ ๔ เมตร  

นายก อบต. : หากจะเพ่ิมเป็น ๖ เมตร ของให้ทางหมู่บ้านได้รับทราบด้วย เมื่อเพ่ิมความกว้างจะทํา
ให้ความยาวลดลง  และขอให้กองช่างดําเนินการตรวจสอบและทําแบบ 

นายสมเกียรติ  ชัชวาล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐ 

: ได้หารือและแจ้งชาวบ้านได้รับทราบแล้ว 

ประธานสภา อบต. : ท่านใดข้อสงสยัหรือต้องการจะสอบถามหรอืไม่  
ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ  ๘๗ (๒ )  เ พ่ือดําเนินโครงการ ๖ โครงการ  จํานวนงบประมาณ 
๑,๕๙๗,๕๐๐ บาท  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙ คะแนน 
   
   



 
 

๘ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑) 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีความจําเป็นในการขออนุมัติจ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสมจากยอดเงินทุนสํารองสะสมร้อยละสิบห้า ของงบประมาณประจําปี 
๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑) “กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงิน
สะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด” โดยมีโครงการดังน้ี 
 โครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการขุดลอกอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ ๔๘๐,๐๐๐  
๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังรางน้อย หมู่ 
๙ (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า) 

๘๙๐,๐๐๐ 

 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐  
  ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น 
นายก อบต. : จากข้อ ๓.๑ เมื่อที่ประชุมสภาได้อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบ

กระทรวงหมาดไทย ข้อ ๘๗(๒) ไปแล้วน้ัน ยังมีโครงการที่ต้องดําเนินการอีก ๒ 
โครงการ  คือ  โครงการขุดลอกอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑  และ  โครงการก่อสร้างหอถังสูง 
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ งบประมาณ 
๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึง
พิจารณาใช้งบประมาณ ตามข้อ ๘๗ (๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  ใน“กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึง
ร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณน้ัน ให้ขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด” โดยคํานวณงบประมาณ
เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามข้อ ๘๗ (๑) ได้ดังน้ี 
ทุนสํารองเงินสะสม  ๑๒,๙๘๘,๓๓๘.๙๑ 
หัก งบประมาณท่ีขออนุมัติตามข้อ ๘๗ (๒) ๑,๕๙๗,๕๐๐,๐๐ 
คงเหลือ ๑๑,๔๐๐,๘๓๘.๙๑ 
หัก งบประมาณท่ีขออนุมัติตามข้อ ๘๗ (๑) ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 
คงเหลือเงินทุนสํารองเงินสะสม ๑๐,๐๓๐,๘๓๘.๙๑  

  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ามีเงินทุนสํารองเงินสะสม
คงเหลือ จํานวน ๑๐,๐๓๐,๘๓๘.๙๑ บาท และมีเงินสะสมที่ใช้ในการบริหารงานอีก
จํานวน ๕,๓๖๗,๔๘๐.๓๙ บาท หลังหักสํารองงบบุคลากรแล้ว ยอดคงเหลือ ณ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒   

   
   



 
 

๙ 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญตัวแทนหมู่บ้าน ได้ช้ีแจงถึงความเดือดร้อน ของทั้ง ๒ โครงการ  
๑. โครงการขุดลอกอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ 

นายบรรจบ ชัยบุรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ 

: สําหรับโครงการขุดลอกอ่างเก้ิง หมู่ ๑๑ เน่ืองจากปีที่ผ่านมา ได้มีฝนตกติดต่อบ่อยคร้ัง  
ทําให้ปริมาณนํ้าในอ่างเก้ิงเพ่ิมขึ้นทําให้เพียงพอต่อการผลิตนํ้าประปาแจกจ่ายให้ตาม
หมู่บ้านต่างๆ  แต่เน่ืองจากความจุของอ่างมีไม่มากทําให้มีนํ้าล้นออกจากสระเป็น
จํานวนมาก จึงมีความเสียดายนํ้าเพราะหากสระนํ้ามีความจุเพ่ิมมากขึ้นก็จะสามารถมี
นํ้าไว้ใช้เพียงพอสําหรับฤดูแล้ง และใช้ผลิตนํ้าประปา จึงได้เสนอให้ อบต.ดําเนินการ
ขุดลอกอ่างเก้ิง  

นายอมร  ศรฐีาน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

: สําหรับหมู่ ๗ บ้านบุตาสง เป็นหมู่บ้านหน่ึงที่ได้ใช้นํ้าประปาจากอ่างเก้ิง เห็นสมควร
อย่างย่ิงในการที่จะดําเนินการขุดลอกอ่างเก้ิงให้สามารถจัดเก็บนํ้าให้เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะมีหลายหมู่บ้านที่ใช้นํ้าจากระบบประปาแหล่งน้ี  

นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ 

: เห็นด้วยกับโครงการขุดลอกอ่างเก้ิง เพราะมีหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์และได้ใช้
นํ้าประปาที่สะอาดจากอ่างแห่งน้ี อีกทั้งเพ่ือใช้กักเก็บนํ้าไว้ใช้สําหรับในฤดูแล้ง  

นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 

: หมู่ ๑๗ เห็นด้วยกับการดําเนินการโครงการน้ี เพราะมีประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนไม่มีนํ้าใช้ในหลายหมู่บ้าน หากมีการขุดลอกจะทําให้เพ่ิมปริมาณในการกัก
เก็บนํ้าได้มากย่ิงขึ้น 

ประธานสภา อบต. : ๒. โครงการก่อสร้างหอถังสูง คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านวังราง
น้อย หมู่ ๙ (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า) 

นายธนกร  พลศรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

: เน่ืองจากบ้านวังรางน้อยเป็นหมู่ขนาดใหญ่ มีจํานวนหลายหลังคาเรือน ทําให้ระบบ
ประปาที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ ประชาชนไม่มีนํ้าสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค เพราะ
บางแห่งมีระบบประปาชํารุด บางแหล่งนํ้ามีปริมาณน้อย ประกอบกับถังประปาที่มีอยู่
น้ันมีสภาพเก่า และทรุดโทรมมาก  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้
หารือกับผู้บริหารและขอความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างหอถังสูง  

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ได้ช้ีแจงถึงความจําเป็น 
นางรวง  กอกลาง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๙ 

: สําหรับในช่วงน้ีบ้านวังรางน้อยได้ประสบปัญหาภัยแล้ง และได้รับความอนุเคราะห์
จาก อบต. ในการให้ความช่วยเหลือสูบส่งนํ้า แต่ที่ต้องการให้ดําเนินการโดยด่วน คือ 
การก่อสร้างหอถังสูง เพราะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้นํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในที่ประชุม 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี  
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการขออนุมัติ

จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ .ศ . ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๑)  ใน ๒ โครงการ งบประมาณ  
๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 
   
   
   
   



 
 

๑๐ 

ประธานสภา อบต. : ๓.๓ เรื่อง การขออนุมัติต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จํานวน ๒ เครื่อง เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและมีสภาพ
ทรุดโทรม มีราคาเครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะดังน้ี  

๑. ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อช่ัวโมง 
๒. ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร 
๓. กําลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า  

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๖๒  โดยโอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ประธานสภา อบต. : ขอเชิญนายกได้ช้ีแจง 
นายก อบต. : สําหรับเคร่ืองพ่นยุงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน มีสภาพทรุด

โทรม และชํารุดบ่อยคร้ัง  ซึ่งการส่งซ่อมแซมในแต่ละคร้ังใช้ระยะเวลานาน  ทําให้การ
ปฏิบัติงานในการควบคุมโรค ล่าช้าและไม่ทันการณ์  จากสถานการณ์การระบาดของ
ไข้เลือดออกในตําบลมะเกลือเก่า พบว่ามีหลายหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรค ซึ่งอบต. 
ได้ดําเนินการควบคุมโรค และมีการรณรงค์ร่วมกับ รพ.สต.มะเกลือเก่า ในหมู่บ้าน
เป้าหมาย  ดังน้ัน  การดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงมีความสําคัญอย่างมาก  
จึงเห็นควรที่จะดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองพ่นยุงเพ่ือทดแทนเครื่องเดิม โดยคุณลักษณะ
อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด คือ 

๑. ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อช่ัวโมง 
๒. ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร 
๓. กําลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า  

โดยโอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ขอเชิญ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ : ปัจจุบันเคร่ืองพ่นยุงมีจํานวน  ๓ เครื่อง ใช้งานได้จํานวน ๒ เครื่อง และอีก ๑ เครื่อง
ไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งได้ทําการซ่อมแซมแล้วแต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้  ส่วนอีก ๒ 
เครื่องน้ัน มีสภาพทรุดโทรม ได้ส่งซ่อมแซมหลายครั้ง และมีปัญหาในการติดเคร่ือง
ต้องใช้เวลานาน  ทําการปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันการณ์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังที่
ประชุมสภาได้พิจารณา 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ จากข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒  โดยโอนลดจาก แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จํานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๑๘,๐๐๐ บาท   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 



 
 

๑๑ 

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

๑)  ขอความอนุเคราะห์โครงการขุดลอกสระนํ้าประปา บ้านหนองหลักพัน หมู่ ๑๒ขอ
เชิญสมาชิกสภา อบต. ผู้ย่ืนญัตติได้ช้ีแจง 

นายสายัณ ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 

: เน่ืองจากหมู่ ๑๒ ได้มีความเดือดร้อนในเร่ืองนํ้าประปา เพราะปัจจุบันปริมาณนํ้า
ลดลงมาก ทําให้นํ้าขุ่นและมีกลิ่นเหม็น จึงขอให้ อบต. ได้ดําเนินการขุดลอกสระน้ํา
ขนาด กว้าง ๑๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร เพ่ือรองรับนํ้าฝนให้ได้มากขึ้น
และเพียงพอใช้ในฤดูแล้ง 

นายก อบต. : สระน้ําทีต้องการจะขุดลอกน้ีเป็นแหล่งที่ใช้นํ้าผลิตนํ้าประปาหรือไม่  และคาดว่าจะใช้
นํ้าได้อีกก่ีวัน  

นายสายัณ ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู ๑๒ 

: เป็นแหล่งนํ้าที่ใช้ผลิตนํ้าประปา และคาดว่าจะมีนํ้าใช้ได้เพียงประมาณ ๑ เดือน  

นายก อบต. : ขอให้กองช่างตรวจสอบ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ผอ.กองช่าง : สําหรับการขุดลอกสระนํ้าแห่งนี้จะเป็นการขุดเพ่ิมความลึก  ซึ่งอาจจะของบประมาณ

จากหน่วยงานภายนอกเป็นงบประมาณจังหวัด โดยผ่านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ขอให้ อบต. ทําหนังสือและโครงการเสนอบรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๓ 

นายก อบต. : หากจะขอเป็นใช้งบกลางของจังหวัดจะได้หรือไม่ ขอให้ ผอ.ช่างได้ประสานงาน  
ที่ประชุม : รับทราบ 
  ๒) ขอความอนุเคราะห์โครงการก่อสร้างถนนถมดินยกระดับอัดแน่น  
นายสวง  งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: ขอเสนอญัตติโครงการก่อสร้างถนนถมดินยกระดับอัดแน่น  เส้นบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 
๑๓ –  บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒  ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  สูง 
๑ เมตร ใส่ท่อลอด ๑ จุด  บล็อกคอนเวิร์ส ๑ จุด  เน่ืองจากปัจจุบันถนนมีความ
เสียหายหนักมาก ประชาชนสัญจร ไป – มา ลําบากมาก 

นายสุพจน์ ในบุญ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๗ 

: สําหรับถนนเส้นน้ีหากดําเนินการขอให้ยกระดับถนนให้สูงขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าไหล
กัดเซาะ และใส่บล็อกคอนเวิร์สเพ่ือระบายนํ้าป้องกันนํ้าท่วมขังถนน  

นายก อบต. : มอบหมายกองช่างสํารวจพ้ืนที่  และพิจารณางบประมาณมาดําเนินการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๕ : เรื่อง  อ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระ นายสันติ เสวกพันธ์ หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เขตนครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ขอช้ีแจงผลการดําเนินงานและ
แผนการดําเนินงานของสวนป่าสูงเนิน ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ขออนุญาตที่ประชุมสภา เน่ืองด้วยสวนป่าสูงเนินมีเรื่องประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานและแผนการดําเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา  ซึ่งเป็น
นโยบายของผู้บริหารในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ 
ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสวนป่าสําหรับใน
วันน้ีมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ๗ เรื่อง ดังน้ี 
๑) เรื่อง การทําไม้ยูคาลิปตัส ในพ้ืนที่ ๑,๗๐๕ ไร่  ตามท่ีกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้องค์การ
อุตหกรรมป่าไม้ ทําไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน ตามหนังสือ (ใบอนุญาต) กรม
ป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๘.๓/๙๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เน้ือที่ ๗๒๕.๓๘ ไร่ หรือ 



 
 

๑๒ 

จํานวน ๒,๗๓๔.๐๕ ลูกบาศก์เมตร  และตามหนังสือ (ใบอนุญาต) กรมป่าไม้ ที่ ทส 
๑๖๐๘ .๓/๑๘๐๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เ น้ือที่ ๙๘๐ .๔๖ ไร่ จํานวน 
๒,๗๓๙.๕๙ ลูกบาศก์เมตร  โดยบริษัท เอกชน เป็นผู้ประมูลได้ ซึ่งปัจจุบันดําเนินการ
ทําไม้ออกแล้วประมาณ ๑,๓๕๐ ตัน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๒) เรื่อง การพัฒนาปลูกใหม่  ไม้ยูคาลิปตัสแทนที่ทําไม้ออก ตามแผนงานโครงการ
ของสวนป่าสูงเนิน จํานวน ๕,๒๐๐ ไร่ โดยดําเนินการปลูกปีละ ๑,๓๐๐ ไร่ เป็น
ระยะเวลา ๔ ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ )  สําหรับในปี ๒๕๖๒ จะดําเนินการปลูก 
จํานวน ๑,๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมพ้ืนที่การปลูก และปักหลักหมาย
แนวการปลูก 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๓ )  เรื่องแผนงานจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุ งไม้ เศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม้โตช้า)  เช่น ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้สัก  ปีที่ 
๑  จํานวน ๑๕๐ ไร่  มีการเตรียมการปลูกโดยการไถ่พรวน ทําแนวกันไฟ และมีการ
ปลูกแซมด้วยต้นผักหวาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๔) เรื่อง การส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒  คือ ไม้ยูคาลิปตัส เป็นไม้โต
เร็วที่ปลูกงานและปลูกครั้งเดียว มีราคาดี  อีกทั้งเป็นไม้ที่เป็นพลังงานสํารองต่อไปใน
อนาคตได้ จํานวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยเปิดรับประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร
ปลูกไม้เศรษฐกิจ  ในส่วนไม้โตช้าหรือไม้มีค่า ตาม“มาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ ปี 
๒๔๘๔ ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา สําหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในท่ีดินที่มีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทํา
ประโยชน์ ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” ซึ่งได้ยกเลิกแล้ว ดังน้ันเราสามารถทํา
ไม้ออกเองได้ในที่ดินกรรมสิทธ์ิที่เป็นของเจ้าของที่ดิน แต่เราต้องมีหลักฐานที่ทําการ
ปลูกจริง หากท่านใดต้องการกล้าไม้ที่ปลูกสามารถขอได้ที่สวนป่าสูงเนิน ทั้งน้ีสวนป่า
สูงเนินจะมีค่าใช้จ่ายในการปลูกและการทําแนวกันไฟให้กับประชาชนที่เค้าร่วม
โครงการที่ต้องการจะปลูกในที่ดินของตน หรือในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ให้ผู้นํา
ได้ประชาคมหมู่บ้านและแจ้งยังสวนป่าเป็นผู้ดูแลและดําเนินการปลูกให้  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๕) การขออนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่า ตามมาตรา ๒๐ แห่ง พรบ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามแผนงานของาสวนป่าสูงเนิน ออป.เขตนครราชสีมา ที่ได้
พัฒนาการปลูกใหม่ทั้งไม้ยูคาลิปตัส และไม้ดีมีค่า เพ่ือที่สวนป่าสวนสูงเนินจะได้
ดําเนินการนําข้อมูลลงระบบเพ่ือที่จะได้ทราบว่าตอนน้ีมีการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่จํานวน
เท่าใด ดังน้ันจึงขอความเห็นชอบต่อสภาในการขออนุญาตทําการปลูกสร้างสวนป่า 
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ เพราะได้รับประโยชน์หลายอย่าง ลด
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ 

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่ม ี



 
 

๑๓ 

ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดต้องการจะสอบถาม  ขอมติที่ประชุมสภาในการอนุญาตทําการปลูก
สร้างสวนป่าในพ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่าของสวนป่าสูงเนิน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน ๑๙ เสียง 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๖) เรื่อง ผลการตรวจประเมินและรับรองการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนตาม
มาตรฐานสากล (FSC)  ด้วยสวนป่าสูงเนิน ออป.เขตนครราชสีมา ได้ผ่านการตรวน
ประเมินและและรับรองการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล (FSC) ตาม
โครงการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจําปี 
๒๕๖๒ โดยเน้นเรื่องการจัดการสวนป่าให้มีความย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การจ้างงาน ความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการขยะและสารเคมี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ๗) การจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกําหนดจัดขึ้นในพ้ืนที่ของสวนป่าสูงเนิน บ้านโสกจาน
พัฒนา หมู่ ๑๗  พ้ืนที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ต้นกล้าที่นํามาปลูกจํานวน ๑,๕๐๐ ต้น ส่วน
จะกําหนดวันใดน้ันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ร่วม
กิจกรรม  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ 
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ 

: ขอสอบถามการให้ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ  

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: ในเรื่องน้ี จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลูก  เช่น ค่าปลูก ค่าขุดหลุม  การทําแนว 
แล้วแต่ทางประชาชนจะดําเนินการอย่างไร โดยรอบแรกจะมอบให้ ๑,๐๐๐ บาท โดย
จะปลูกตามแนวคันนา หรือในพ้ืนที่ไร่ ปลูกรอบบริเวณบ้านก็ได้ จะคิดเป็น ๑๐๐ ต้น 
เท่ากับ ๑ ไร่  รอบท่ี ๒  จํานวน ๘๕๐ บาท เพ่ือทําแนวกันไฟ ประมาณเดือน 
กันยายน ส่วนในปีต่อไปต้องทําการตรวจสอบงบประมาณ  

นายสายัณ  ดุงสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 

: ขอเสริมในเรื่องพันธ์ุต้นไม้ควรจะมีชนิดที่กินได้ เช่น ต้นขนุน มะม่วง  

นายสันติ  เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน 

: จะได้นําขอเสนอไปพิจารณา แต่คิดว่าน่าจะปลูกได้เพราะเป็นไม้โตช้า ประเภทหน่ึง 
หากท่านใดต้องการจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใน
วาระการประชุม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : ลําดับต่อไปขอเชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ นายนําชัย นิจาย ซึ่งมีเรื่องแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนให้ที่ประชุมและผู้บริหารได้รับทราบ 
นายนําชัย  นิจาย 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๖ 

: ด้วยหมู่ ๖ บ้านวังรางใหญ่  ขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าที่ได้
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การสูบส่งนํ้าระยะไกลทําให้หมู่บ้านมีนํ้าใช้
เพียงพอทุกครัวเรือน ร่วมถึงการสนับสนุนนํ้ามันในการสูบนํ้าของหมู่บ้าน สําหรับใน
วันน้ีจะขอความอนุเคราะห์ยังท่านผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในการ
ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตรไปยังฝายชะลอนํ้าตัวใหม่เพ่ือสูบนํ้าเข้า
สู่ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้อย่างทั่วถึง รวมท้ังเป็นการประหยัด
งบประมาณในการขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบนํ้าจาก ปภ.  และได้รับแจ้งจากทาง
โรงเรียนวังรางพิทยาคมในการขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านพักครู 



 
 

๑๔ 

ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร  เน่ืองจากไฟตกไฟฟ้ามาไม่เต็มเฟส ในส่วนเรื่องแผนฯ 
ของหมู่ ๖ น้ัน หากจะขอไม่ทําตามแผนฯ เดิม แต่ให้นําโครงขยายเขตไฟฟ้าไปยังฝาย 
มาบรรจุเป็นโครงการอันดับหน่ึงจะได้หรือไม่ เพราะเป็นปัญหาที่ต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วน  

นายก อบต. : สําหรับปัญหาเร่ืองนํ้าถือเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องดําเนินการแก้ไข ถือว่า อบต.ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึงร่วมกับหมู่บ้านในการสูบนํ้าเข้าแหล่งนํ้าผลิตประปา  ส่วน
เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าขอมอบหมายให้รองวินัย ได้เข้าตรวจสอบและสํารวจพ้ืนที่ว่า
จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่  ส่วนของโรงเรียนวังรางขอให้ตรวจสอบกับกองช่าง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานสภา อบต. : สําหรับในวาระนี้ท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมเกียรติ  ชัชชาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 
 

: ด้วยในขณะนี้บ้านห้วยไผ่ ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง  ทําให้ประชาชนมีนํ้าใช้ไม่เพียงพอ 
จึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ในการก่อสร้างถังสูงในบริเวณบ่อบาดาล เพ่ือใช้ใน
ระบบประปา 

นายก อบต.  : สําหรับในเรื่องน้ี จากปัญหาที่พบคือนํ้าที่ ป้ัมขึ้นมาจะขาดช่วง ทําให้มีแรงดันไม่
เพียงพอ  นํ้าจึงไหลไม่ทั่วถึง จึงเห็นว่าควรจะต้ังถังแบบหมู่ ๕ และให้ประชาชนนํา
ภาชนะมารับนํ้า 

นายสมเกียรติ  ชัชชาลย์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: หากเป็นเช่นน้ันขอติดมิเตอร์และต้ังขาสูงขึ้นไปประมาณ ๑ เมตร  

นายก อบต. : ขอให้กองช่างตรวจสอบและให้ดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ หากหมดช่วงฤดูแล้งแล้วให้นํา
มิเตอร์มาให้ชาวบ้านใช้  ขอให้หมู่บ้านได้ทําหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์มายัง 
อบต. 

นายสรสิช  จรจันทร ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ 

: ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานการณ์ภัยแล้งของหมู่ ๑๐ บ้านห้วยไผ่  จากที่ฝนตกที่ผ่านมา
นํ้าไม่ไหลลงสู่สระน้ํา  ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการนํารถขุดเป็นทางนํ้าให้
ไหลส่งสู่สระน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น แต่หากปัญหาภัยแล้งยังไม่สิ้นสุดอยากจะ
ขอใช้นํ้าจากอ่างเกิ้ง  ในส่วนปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างดับหลายจุดขอให้ช่างได้มาทําการ
ซ่อมแซม  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายบํารุง  จันทรโสภณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 

: ขณะน้ีหมู่ ๘ บ้านหนองเลาได้ประสบปัญหาไม่มีนํ้าใช้เน่ืองจากปริมาณน้ําในสระหลัก
ของหมู่บ้านเริ่มแห้งลง คาดว่าจะใช้ได้เพียง ๑ เดือน ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระ
นํ้าเพ่ือรองรับนํ้าในฤดูฝนที่จะมาถึง และขอความอนุเคราะห์ถนนหินคลุกซอยหลัง 
รพ.สต.ปลายราง เน่ืองจากฝนตกทําให้ถนนขาดสัญจรไม่ได้ 

นายก อบต. : สําหรับเรื่องถนนกองช่างได้ดําเนินการทําแบบและการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพจน์  ใจบุญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ 
 

: ๑) ขอความอนุเคราะห์ประสานไฟฟ้าทําการตัดต้นไม้ที่ล้มทับเสาไฟ เน่ืองจากเกรงว่า
จะเกิดอันตราย  
๒) มีรถบรรทุกมันใช้เส้นทางบ้านโสกจากว่ิงสัญจร ไป มา เกรงว่าถนนภายในหมู่บ้าน
จะเสียหาย ขอให้ทาง อบต. ได้ตรวจสอบ 
๓) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเน่ืองจากท่อแตก เส้นบ้านหนองไม้ตาย-
หนองม่วง เกรงว่าจะเกิดอันตราย 
๔) ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามท่ีหัวหน้าสันติ ได้นําเรียน 



 
 

๑๕ 

นายก อบต. : ขอฝากท่านปลัดและกองช่างตรวจสอบและทําการซ่อมแซมถนนที่ท่อแตกโดยด่วนใน
เรื่องไฟฟ้าขอให้ท่านรองวินัยได้ประสานยังการไฟฟ้าเพ่ือดําเนินการแก้ไข ส่วนในเรื่อง
รถบรรทุกหากเป็นไปได้ขอให้กองช่างได้ทําป้ายห้ามรถบรรทุกนํ้าหนักเกินเท่าไรว่ิง 
เพราะจะทําให้ถนนชํารุด เสียหาย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นางบุปผา กองพิธี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
 

: ขอขอบคุณที่ประชุมที่ได้อนุมัติโครงการฯ ของหมู่ ๕ ทั้ง ๒ โครงการ และขอความ
อนุเคราะห์ยัง อบต. ให้ดําเนินการครงการก่อสร้างทางน้ําเข้า – ออก หนองปลาซิว 
เป็นอันดับแรกได้หรือไม่ เน่ืองจากจะเข้าสู่ฤดูฝนจะได้มีนํ้าเข้าในสระนํ้าได้ทันในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และด้วยบ่อด้านหลังหมู่บ้านยังไม่ได้จัดการทางนํ้า ทําให้มีนํ้า
ท่วมขังตามหลุมบ่อต่างๆ  อาจจะเกิดปัญหาในการสัญจรได้ ขอให้ อบต. ได้
ดําเนินการแก้ไข    

นายก อบต. : ขอให้กองช่างเร่งดําเนินการ 
ผอ.กองช่าง : จะดําเนินการให้จัดซื้อจังจ้างให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี 
นายสมเกียรติ  ชินนอก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ 

: ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมถนนเส้นจากบ้านนางเก่า – บ้านผู้ช่วยหมาน เน่ืองจากถนน
ชํารุดเสียหายอย่างมาก และมีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุตกถนน  

นายสนอง ภูจํานงค์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖ 

: จากที่ได้ขอย้ายไฟฟ้าส่องสว่างน้ัน ยังขาดสายดับหลายจุด ขอความอนุเคราะห์มายัง 
อบต.  และขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าคุ้มปากดง ระยะทาง ๑๐๐ เมตร และ
ทางเก่าไปสายใหม่  

นายก อบต. : สําหรับสายดับ ให้ทําแผนที่แจ้งเข้ามายัง อบต. เพ่ือพิจารณางบประมาณ  
นางสุนารี สวัสดี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๘ 

: ขอติดตามงานที่ได้ทําเร่ืองแจ้งเข้ามา ในเรื่องขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค และเรื่อง
ขอหินคลุกจํานวน ๒ พ่วง เพ่ือเทบริเวณถนนบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ 

นายก อบต. : ขอแจ้งกองช่างตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการ  
นางอัศนีย์  กลว้ยสูงเนิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ 

: ขอสอบถามเร่ืองนํ้าประปาที่ไหนไปวัดโนนสมบูรณ์มีสภาพขุ่นมาก เหมือนไม่ผ่านการ
กรองนํ้า และไม่มีที่ตัดนํ้า ทําให้นํ้าล้นถัง สุดท้ายฝากเรื่องการทําถนนข้ามคลองวังเณร  
เพราะปัจจุบันต้องไปข้ามที่มะเกลือใหม่  ทําให้การเดินทางไปทําไร่ทํานาลําบากมาก 
ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาดําเนินการ 

นายก อบต. : ขอให้กองช่างทําการตรวจสอบระบบประปา ส่วนเรื่องถนนตอนน้ีอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดแล้ว งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท สร้างเป็นถนนคอนกรีต  หาก 
อบต.ดําเนินการ จะเป็นการซ้ําซ้อนกัน จะทําเสียประโยชน์กับโครงการใหญ่ 

นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ 

: ขอช้ีแจงเรื่องระบบประปา ที่เกิดนํ้าขุ่นเน่ืองจากชาวบ้านใช้นํ้าเยอะ ทําให้ต้องมีการ
สูบนํ้าขึ้นไปให้เพียงพอต่อการใช้น้ํา ทําให้นํ้าไม่ผ่านระบบกรอง แต่เป็นบางครั้งบาง
คราวเท่าน้ัน  และขอเพ่ิมท่อประปาประมาณ ๒๐๐ เมตร จากหอสูง – บ้านลุงวุฒิ ซึ่ง
ได้ส่งหนังสือแจ้งเข้ามาแล้ว 

นายก อบต. : มอบหมายกองช่างตรวจสอบ 
นายอุดม  แซ่โซ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕ 

: ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชํารุดหลายจุด เกรงว่าจะเกิดอันตราย 

นายสุพนทร์ แรมกลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔ 

: เน่ืองจากระบบสูบนํ้าบาดาลได้น้อย ทําให้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้นํ้าของ
ประชาชน ต้องดําเนินการตรวจเช็ควาล์วนํ้า  และขอให้ช่างทําการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างที่ชํารุดหลายจุด 

   



 
 

๑๖ 

ผอ.กองช่าง : ปัญหานี้อาจจะเกิดจากปัญหาไฟตก ทําให้ตู้คอนโทรลทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพแนว
ทางการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างถังแชมเปญ หากไม่มีปัญหาคาดว่าจะทําแบบเสร็จ
และประมาณราคาภายในสัปดาห์หน้า ให้ผู้บริหารได้อนุมัติ 

นายก อบต. : ขอให้ ผอ.กองช่างได้ตรวจสอบพ้ืนที่ในต้ังถัง 
นายนวม  เมินขุนทด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕ 

: สําหรับหมู่ ๕ มีปัญหาเร่ืองนํ้าประปา จึงขอขยายท่อเมนประปาในคุ้มหนองโพธ์ิน้อยที่
ได้ขยายท่อเมนประปาไปเช่ือมกับตําบลสูงเนิน แต่ปัจจุบันระบบประปาเสียไม่มีนํ้าใช้
มาแล้ว ๑ เดือน จึงขอขยายท่อเมนประปาระยะทาง ๑๐๐ เมตร ขนาด ๑ น้ิว โดย
หมู่บ้านจะดําเนินการติดต้ังเอง  และ เรื่องถนนคุ้มหนองเลา ลุงประทีป ถนนคอนกรีต
เส้นดังกล่าวชํารุดลอยขึ้นมาจากพ้ืนดิน จึงเกรงว่าจะเกิดอันตราย และถนนหัก
เสียหาย เพ่ิมเติมถนนเส้นหนองม่วงก่อนถึงแยกห้วยไผ่ ถนนยุบเน่ืองจากท่อแตก 
ในช่วงหมู่ ๑๒ -๑๔ ขอให้ช่างได้ตรวจสอบและซ่อมแซม  

นายก อบต. : มอบให้กองช่างตรวจสอบและแก้ไข 
ประธานสภา อบต. : ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายประเสริฐ  เถื่อนพิมาย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๖ 

: ขอเพ่ิมเติมเรื่องการพ่นยุง เน่ืองจากหมู่ ๑๖ ได้มีเกิดการระบาดของไข้เลือดออก 
ขอให้เข้ามาพ่นยุงในหมู่บ้าน และบ้านที่มีผู้ป่วยร่วมถึงบริเวณข้างเคียง 

นายก อบต. : มอบให้ ผอ.กองสาธารณสุขดําเนินการ  
นายสวง   งามมะเริง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ 

: หมู่ ๑๓ มีเรื่องขอความอนุเคราะห์ คือ เรื่องที่ ๑ ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน ได้แก่ ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม  ระยะทาง กว้าง  ๔  เมตา  ยาว  ๘๐  เมตร  
โดยขอเฉพาะหินคลุกส่วนการดําเนินการหมู่บ้านจะดําเนินการเอง  เรื่องที่ ๒ ขอขยาย
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านจํานวน  ๑ จุด พร้อมสายดับ ระยะทาง ๘๐  เมตร เรื่อง
ที่ ๓ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  เรื่องที่ ๔  ตามที่หมู่ ๑๓ ได้ขอความ
อนุเคราะห์รถกระเช้ามาตัดไม้ ซึ่งตอนน้ีทางหมู่บ้านได้ดําเนินการตัดต้นไม้ออกแล้ว 
ขอให้รถกระเช้าได้ยกเลิกภารกิจดังกล่าว และปฎิบัติงานช่วยเหลือหมู่บ้านอ่ืน
ตามลําดับต่อไป 

นายก อบต. : สําหรับหมู่บ้านที่ได้แจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของให้ทําเป็นหนังสือเข้ามา เพ่ือ
เป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลในการดําเนินการแก้ไข อีกทั้งเพ่ือความสะดวกในการ
ติดตามการดําเนินการ  

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

ในครั้งน้ี ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ที่ได้มาตอบข้อสักถามต่างๆ และที่ได้อํานวยความ
สะดวกในการจัดสถานที่และเร่ืองอาหาร  และขอขอบคุณหัวหน้าสันติ เสวกพันธ์ 
หัวหน้าสวนป่าสูงเนิน ที่ได้มาประชาสัมพันธ์การดําเนินการของสวนป่าสูงเนิน และ
กิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในตําบลมะเกลือเก่า ทําให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การประชุมในคร้ังน้ีหากผมแสดงการกระทําใดที่เป็นการ
ล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย   และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ  
ผมขอปิดประชุมครับ 

   
   
   



 
 

๑๗ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปิดการประชมุ : เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
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