
ระเบียบวาระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563 

วันที่  21 กันยายน 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

******************************************* 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

บัดนี้สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๒๑  ท่าน ขาดการประชุม  ๔ ท่าน คือ 
๑. นางสายฝน  พันธ์โคดร          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ 
๒. นายสุเทพ  ทองเสนา            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ 
๓. นายคนึง  เกลี้ยงจิตแผ้ว         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ 
๔. นายอนันท์  ด่านตระกูล         สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ ๑๑ 
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมด ๑๗ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านรองนายกฯ อบต., ปลัด อบต., และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี  2563 วันที่  21 กันยายน 2563  เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเ พ่ือพิจารณาการจัดตั้ งอ าเภอใหม่ และ
ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง  ดังนั้นผมขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563     

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอให้ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเพ่ือ
ความถูกต้อง หากเห็นว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ให้เสนอขอแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้น าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอแก้ไข
เพ่ิมเติมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563   
เห็นชอบ  17 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รอง
นายก อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเงินจ่ายขาด ซึ่งตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ซึ่งทุกโครงการก็จะพยายามด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๖๓ โดยหลังจากท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็คงต้องใช้เวลาประมาณ ๒ 
– ๓ เดือนกว่าจะได้มีการด าเนินการ ดังนั้นก็ขอฝากให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้แจ้งให้
ชาวบ้านได้รับทราบด้วย ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต. ที่ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องเงินจ่าย
ขาด ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ และต่อไปมีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้สมาชิก
สภาฯทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผมขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ตอนนี้ทางท่านนายอ าเภอได้อนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แล้ว และทางนายก อบต. ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อ
วันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป ถ้างบประมาณโอนเข้ามาก็สามารถด าเนินโครงการได้เลย ผมขออนุญาต   
น าเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ที่ได้แจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านการอนุมัติจากทาง
อ าเภอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

4.1 ขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพื่อ
ก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
         เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผมขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการขอความ
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ช านาญการ เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
(ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบ ดังนี้ครับ โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(ผิวจราจรแบบ 
Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ซอยบ้านนางอารีย์  มีสีสงค์ ผิวจราจรแบบ  

Asphaltic concrete จุดที่ตั้งโครงการบริเวณซอยครัวอ่ิมแปล้ ปริมาณงานก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตรมีการด าเนินการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นปริมาณงาน
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกชั้นพ้ืนทางปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๒๖ 
ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่นปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตาราง
เมตร และท าผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ 
ตารางเมตร เครื่องหมายผิวจราจร ๖.๗ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ซึ่งในวันนี้ก็เลยน าเรื่องนี้
เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิก
สภาฯทุกท่าน ให้ความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขา
ใหญ่ เพ่ือ ก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้าน
ปอหู ส าหรับผมขออนุญาตแจ้งเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายณวัชร์  นิลพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ที่ได้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่า       
เขาใหญ่ เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้าน
ปอหู สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยประการใดขอให้สอบถามเพ่ิมเติมได้ เรียนเชิญครับ 

นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์ สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ ๔ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ผ่าน
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านมีมติเห็นชอบ เพราะได้รับความเดือดร้อนจาก
การใช้ถนนเส้นนี้ เป็นถนนซอยบ้านนางอารีย์  มีสีสงค์ตามที่นายณวัชร์  นิลพฤกษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการได้แจ้งรายละเอียดไปแล้ว ซึ่งผมได้เสนอ
โครงการเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่
ที่ว่าเป็นเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ดังนั้นในวันนี้ก็เลยจะขอความอนุเคราะห์จาก
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในการให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่า
เขาใหญ่ เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้าน
ปอหูด้วยครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔ ที่ได้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอ
ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (ผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหูและต่อไปมีท่าน



4 
 

ใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบเข้า
ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวจราจร
แบบ Asphaltic concrete) หมู่ที่ 4 บ้านปอหู ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

4.2  พิจารณาการจัดตั้งอ าเภอใหม่        
  เรียนเชิญนายณวัชร์  นิลพฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ได้ชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ  เรียนเชิญครับ 

นายณวัชร์  นิลพฤกษ์   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายณวัชร์  นิลพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผมขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาการ
จัดตั้งอ าเภอใหม่  ดังนี้ ตามที่จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ใน
พ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการให้บริการ
อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และขนาดของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้าน ต าบล กิ่งอ าเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นั้น โดยได้มีนโยบายในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ในพ้ืนที่ชุมชน
หนาแน่นและห่างไกลของอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว และ
อ าเภอด่านขุนทด ไปตั้งเป็นอ าเภอใหม่ โดยน าพ้ืนที่บางต าบลของอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอ
ปักธงชัย และอ าเภอวังน้ าเขียว ไปรวมกันเพื่อจัดตั้งอ าเภอใหม่ด้วย ส าหรับข้อมูลที่ทาง
อ าเภอได้ส่งมาให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง คือ ในจังหวัดนครราชสีมา 
มีทั้งหมด ๓๒  อ าเภอ ๒๘๗ ต าบล  ๓,๗๔๒ หมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งหมด   
๒,๖๔๔,๙๑๘  คน โดยทางอ าเภอได้ส ารวจข้อมูลหมู่บ้านที่จะจัดตั้งอ าเภอใหม่ สรุปว่า
มีพ้ืนที่ที่ห่างไกลที่สมควรให้มีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ จ านวน ๕ แห่ง ซึ่งผมจะขออนุญาต
พูดถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ าเภอปากช่อง โดยมีการแยกออกเป็น ๒ อ าเภอ คือ  
          ๑. อ าเภอปากช่อง  แยกเป็น 
๑.๑   อ าเภอกลางดง      ประกอบไปด้วย  
- ต าบลกลางดง           ประชากร    ๑๓,๕๐๒   คน 
- ต าบลพญาเย็น          ประชากร      ๗,๔๘๖   คน 
- ต าบลหมูสี               ประชากร    ๑๓,๒๓๔   คน 
- ต าบลหนองน้ าแดง      ประชากร    ๑๐,๒๔๑   คน 
รวม  ๔ ต าบล จ านวนประชากรทั้งสิ้น    ๔๔,๓๖๓   คน 
๑.๒  อ าเภอวังกะทะ มี ๒ รูปแบบ คือ 
         (๑) อ าเภอวังกะทะ (รูปแบบที่ ๑ )ประกอบด้วย  
- ต าบลวังกะทะ             ประชากร    ๙,๖๗๕  คน 
- ต าบลคลองม่วง            ประชากร    ๑๐,๕๕๐ คน 
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- ต าบลโป่งตาลอง           ประชากร    ๕,๓๖๐ คน 
- ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว   ประชากร    ๑๐,๑๑๙ คน 
 รวม ๔ ต าบล จ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๓๕,๗๐๔  คน 
         (๒) อ าเภอวังกะทะ(รูปแบบที่ ๒) ประกอบด้วย  
- ต าบลวังกะทะ            ประชากร    ๙,๖๗๕  คน 
- ต าบลคลองม่วง          ประชากร    ๑๐,๕๕๐  คน 
- ต าบลโป่งตาลอง         ประชากร    ๕,๓๖๐  คน 
- ต าบลระเริง (อ าเภอวังน้ าเขียว) ประชากร   ๖,๐๖๑  คน 
รวมเป็น ๔ ต าบล จ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๓๑,๖๔๖  คน 
เปรียบเทียบผลดี ผลเสีย ในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
ข้อดี 
๑. สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการกับส่วนราชการ
ต่างๆและการรักษาพยาบาลประจ าอ าเภอ รวมถึงการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว ลดความแออัดในการรับบริการส่วนราชการต่างๆ 
๒. สามารถด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของทางราชการในทุกเรื่องเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและบังเกิดผลดี 
๓. สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 
๔. สามารถพัฒนาท้องถิ่นทุกแห่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๕. อ าเภอใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทางเกษตร เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖. เป็นศูนย์กลางคมนาคม เชื่อมโยงสู่อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงภูมิภาคอ่ืนๆ 
๗. สถานที่จัดตั้งที่ว่าการอ าเภอใหม่ มีความเจริญและเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ก่อเกิดระบบเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การสร้างศักยภาพในพ้ืนที่ เกิดการ
พัฒนาระบบขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
๘. ประชาชนสามารถเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีเป็นสมาชิกสภา  
อบจ.นม. 
ข้อเสีย 
๑. ประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับอ าเภอใหม่ 
๒. อาจมีราษฎรบางส่วนที่ต้องเดินทางติดต่อราชการไกลกว่าเดิม 
ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ผมขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นทาง
อ าเภอก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะตั้งตรงไหน แต่ว่าก็จะพยายามให้ตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่ทุก
ต าบลสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ซึ่งถ้าผมมองในเรื่องของข้อดี ข้อเสียของการ
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จัดตั้งอ าเภอใหม่  ส าหรับต าบลโป่งตาลองของเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเราในเรื่องของ
ความสะดวกในด้านของการเดินทางที่ใกล้ แต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายกันอยู่ ซึ่ง
ในส่วนของต าบลโป่งตาลองผมมองว่าถ้าเราจะไปท าธุระที่อ าเภอ เราก็สามารถไปได้
ใกล้ ๆ ถ้ามีธุระต่อที่ตลาด เราก็เตลิดไปตลาดได้ เพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางหลักที่เราใช้อยู่  
เท่าที่ผมได้พูดคุยกับทางอ าเภอ ในการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้น ต้องใช้ระยะเวลาอีก
ประมาณ ๒ ปี ถ้ามีการประชุมผ่านสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ผ่านความ
เห็นชอบจากทั้ง ๔ ต าบลแล้ว ต้องเสนอเรื่องเข้าเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกที 
ไม่ใช่ว่าจะมีการจัดตั้งได้ง่ายๆ   ทีนี้บางครั้งชาวบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจ เป็นความรู้สึก
ที่ว่าอยู่อ าเภอปากช่องมานาน ไม่อยากเปลี่ยนเป็นอ าเภอใหม่ แต่ถ้ามองถึงอนาคตภาย
หน้ามองถึงลูกหลาน มองยาวๆไป อ าเภอใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าลูกหลานของเรา
จะได้เข้าเรียนโรงเรียนประจ าอ าเภอที่ใกล้ เราสามารถดูแลลูกหลานได้อย่างทั่วถึง 
เพราะว่าทุกวันนี้จะเห็นว่าลูกหลานของเราต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือขึ้นรถไปโรงเรียนที่อยู่ไกล 
ตอนเลิกเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็น  แต่ทีนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปของ
แต่ละบุคคล ท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่แสดงความคิดเห็นได้ ส าหรับ
ผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ  

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ รองนายก อบต.โป่งตาลอง ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของผมเอง
การจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะ ผมมีโอกาสได้ไปประชุมที่
อ าเภอ มีการขอมติในที่ประชุมเกี่ยวกับการขอตั้งอ าเภอใหม่ซึ่งมีหลายๆต าบลก็ไม่ยอม
ที่จะแยกไปตั้งอ าเภอใหม่ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง บางต าบลเขาก็อยู่ใกล้ตัวอ าเภอเดิม
อยู่แล้ว ก็ไม่อยากแยกเป็นอ าเภอใหม่ แต่ในส่วนของต าบลโป่งตาลองของเราหลายๆ
ท่านก็ยังติดปัญหาอยู่ที่ว่าไม่รู้ว่าตัวอ าเภอจะตั้งอยู่ตรงไหนท าให้ตัดสินใจล าบาก ทีนี้
สมมุติว่าไปตั้งที่ต าบลคลองม่วง ระยะทางก็ค่อนข้างไกลส าหรับต าบลโป่งตาลองของเรา 
แต่ว่าถ้าตั้งอยู่แถวต าบลวังกะทะ อยู่แถวหนองสองห้อง หรือว่าแถวหนองตะกู การ
เดินทางก็ใกล้หน่อยส าหรับเรา ทีนี้ผมก็อยากจะให้มีก าหนดมาเลยว่าจะให้มีการตั้ง
อ าเภอตรงบริเวณไหน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอีกที แต่เท่าที่ผมได้ยินมา
อาจจะมีการตั้งอ าเภอใหม่บริเวณที่ทิ้งขยะที่เป็นเขตของทหาร ประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ 
ไร่แต่ก็มีบางคนที่มีความคิดต่ออีกว่าถ้าไปตั้งในเขตทหาร อ าเภอก็จะไม่มีความเจริญ
เท่าที่ควร เพราะว่าการก่อสร้างต่างๆ ก็คงจะยาก แล้วอีกเรื่องนึงที่ได้ยินมาก็คือ ทาง
อ าเภอวังกะทะเขาก็ยินยอมที่จะให้อ าเภอตั้งอยู่ที่ต าบลคลองม่วง เพ่ือให้ทางต าบล
คลองม่วงเห็นชอบในการแยกอ าเภอใหม่ ส าหรับในส่วนของเรื่องอ่ืนๆ ผมก็เห็นด้วย ถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตของลูกหลานต่อๆไป และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความ
คิดเห็นเป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายไพรฑูรย์  มาไพศาล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายไพรฑูรย์  มาไพศาล 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ 
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ตามที่ทางท่านประธานสภาฯ ได้พูดว่ากรณีที่ทางต าบลวังกะทะยินยอมให้มีการไปตั้ง
อ าเภอในเขตต าบลคลองม่วงนั้น ส าหรับผมเองก็ไม่เห็นด้วยครับ แต่ว่าถ้าเป็นตรง
บริเวณค่ายหนองตะกู ซึ่งเป็นทางผ่าน ผมเห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะว่าเป็นจุด
ศูนย์กลางระหว่างพ้ืนที่แต่ละต าบลสามารถเดินทางได้สะดวก และจะต้องมีความเจริญ
อย่างแน่นอน แต่ประเด็นก็อยู่ตรงที่เรายังไม่รู้สถานที่ในการจัดตั้งอ าเภออย่างแน่ชัด ว่า
จะตั้งอยู่บริเวณ ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ตรงที่เราต้องการ แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร ในเมื่อได้มี
มติเห็นชอบไปแล้ว ส าหรับผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ผมขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ตามที่
ทางนายไพรฑูรย์  มาไพศาล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้เสนอความคิดเห็นมา เกี่ยวกับ
สถานที่ตั้งของอ าเภอ ซึ่งเท่าที่ผมได้ฟังมาเกี่ยวกับสถานที่ตั้งอ าเภอนั้นไม่น่าจะเป็น
ต าบลคลองม่วง เพราะว่าถ้าเป็นต าบลคลองม่วง ต าบลโป่งตาลอง เราก็ไม่ไป แต่ว่าถ้า
เป็นบริเวณต าบลวังกะทะ ต าบลคลองม่วง เขาก็ไม่เอา บริเวณที่ตั้งอ าเภอต้องเป็นจุด
ศูนย์กลางที่ทุกต าบลสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ไม่ไกล ไม่ใช่ไปอยู่มุมใดมุมหนึ่ง 
ซึ่งประเด็นในการเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอนั้น ยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ เพราะว่า
เป็นเพียงการให้มีประชาคม แสดงความคิดเห็นในเบื้องต้นเท่านั้น  รวมทั้งชื่อของ
อ าเภอด้วยก็อาจจะไม่ใช้ชื่ออ าเภอวังกะทะ แต่เราสามารถที่จะตั้งชื่ออ่ืนที่มีความ
เหมาะสมได้ ซึ่งในการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นต้องใช้เวลาอีกประมาณ ๒ ปี ซึ่งในระหว่างนี้
ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่ผมอยากให้มองถึงอนาคต ความ
สะดวกสบาย ในการเดินทาง ในการติดต่อราชการต่างๆ ไม่ต้องไปไกล ไม่ต้องไปรอนาน 
และเราก็ไม่ได้ไปบ่อยด้วย นานๆจะมีเรื่องไปติดต่อราชการสักครั้งนึง ส่วนในเรื่องของ
ความเจริญนั้น ก็จะค่อยมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ส าหรับในเรื่องของการไปจับจ่ายซื้อ
ของนั้น ก็สามารถที่จะไปในตัวอ าเภอปากช่องได้เหมือนเดิม  ส าหรับผมขอเพ่ิมเติม
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.โป่งตาลอง ที่ได้แสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด 
มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ 
ผมเห็นว่าการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเป็นการกระจายอ านาจ เป็นการ
กระจายความเจริญลงสู่พ้ืนที่ที่ห่างไกลความเจริญ ห่างไกลจากตัวอ าเภอ เพราะว่า
อ าเภอปากช่องเป็นอ าเภอที่กว้างมาก การเดินทาง การไปติดต่อธุระ บางครั้งก็ต้องใช้
เวลานาน ถ้ามีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ การเดินทาง การติดต่อราชการก็จะเร็วขึ้น  มี
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอใกล้ๆ ไม่ต้องไปรักษาไกล  มีสถานที่ทางราชการที่เรา
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สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ถ้ามีการจัดตั้งอ าเภอใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้ห้าม
ไม่ให้เราไปซื้อของในปากช่อง เราก็สามารถไปได้เหมือนเดิม และผมก็มองเห็นไปถึงการ
พัฒนาทางด้านพ้ืนที่ ทางด้านถนนหนทาง  ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ก็จะมีความเจริญ 
มีความปลอดภัยมากข้ึน ส าหรับผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายสมัคร  วงษ์ระหงษ ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ ผมเห็น
ว่าการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี ผมเองก็เห็นด้วยครับ เพราะว่าเป็นการกระจาย
อ านาจ  การพัฒนาทางด้านต่างๆได้อย่างทั่วถึง แล้วอีกอย่าง ในเมื่อทางจังหวัดมีความ
คิดเห็นที่จะให้มีการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นต้องเป็นสิ่งที่ดี จะต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดี
เข้ามาอยู่แล้วครับ ส าหรับผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายมาลี  สาทกลาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมาลี  สาทกลาง  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ เดิมทีที่
หมู่บ้านหนองซ่อม ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่แล้ว แต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วย แต่หลังจากที่ทาง
ปลัดอ าเภอได้ลงมาชี้แจงให้กับทางผู้น าหมู่บ้านทุกท่านได้รับทราบ ก็ยังไม่ได้มีการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ในการจัดตั้งอ าเภอใหม่อีกครั้ง 
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านติดงานพระราชเพลิงศพของพ่ีสาวอยู่ แต่ว่าในส่วนของความ
คิดเห็นของผม ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านการเดินทางสะดวก ใช้เวลาไม่
นาน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการไปอ าเภอปากช่องต้องใช้เวลานาน บางครั้งไปแล้วหาที่
จอดรถก็ไม่มี การติดต่อราชการต่างๆ เช่นการท าบัตรประจ าตัวประชาชนก็ต้องรอคิ ว
ค่อนข้างนานพอสมควร ถ้ามีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ก็คงจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม
ครับ ส าหรับผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายมาลี  สาทกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็นเป็น
อย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      
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นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ค่ะ ซึ่งในส่วน
ของดิฉันเองต้องการความชัดเจนในเรื่องต่างๆมากกว่านี้ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องทาง
อ าเภอก็ยังให้ ค าตอบที่ชัดเจนไม่ได้ อย่างเช่นเรื่องของสถานที่ตั้งของอ าเภอใหม่ และ
ในการจัดตั้งอ าเภอใหม่นั้นในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆกว่าจะมีการพัฒนาให้มี
ความเจริญต้องใช้เวลาอีกหลายปี ซึ่งในส่วนของชาวบ้านหมู่บ้านสระน้ าใสเองก็ไม่เห็น
ด้วยในการจัดตั้งอ าเภอใหม่ เพราะว่าอยู่ใกล้กับอ าเภอปากช่องมากกว่า และทางอ าเภอ
ปากช่องก็มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว และก็อยากเป็นคนอ าเภอปากช่องอยู่ค่ะ  ส าหรับ
ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณค่ะ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนางสุรัสวดี  เรืองจาบ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗  ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายหอม  ญาติจันทึก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายหอม  ญาติจันทึก สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ ส าหรับ
ผม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับส าหรับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ เพราะว่าจะได้มีอ าเภอที่อยู่
ใกล้ สะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการต่างๆ  ส าหรับผมขอแสดงความคิดเห็น
เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณ นายหอม  ญาติจันทึก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายสิริชัย  รีเรืองชัย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสิริชัย  รีเรืองชัย  สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ จากการ
ที่ได้น าเรื่องนี้เข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านก็มีความเห็นชอบครับ แต่ก็ยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่ เรื่องชื่อของอ าเภอใหม่ และการ
พัฒนาในด้านต่างๆจะมีการพัฒนาช้า กว่าจะมีความเจริญต้องใช้เวลานานครับ  ส าหรับ
ผมขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสิริชัย  รีเรืองชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสุวรรณ์ ประดิษฐ์ภูมิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ 
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ซึ่งในส่วนของความคิดของผม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะความเจริญจะได้อยู่ใกล้บ้านเรา 
สะดวกในการเดินทาง ถ้าเทียบกับไปปากช่องระยะทางก็ไกลพอสมควร ส าหรับผมขอ
แสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายส ารถ  เศรฐวงศ์ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓  

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายส ารถ  เศรฐวงศ์  สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ ๑๓  ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับส าหรับ
หมู่บ้านโป่งฉนวนเลยทีแรกที่มีการประชาคมการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ชาวบ้านไม่เห็นด้วย 
เพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดต่างๆ แต่ได้มีการประชุมชี้แจงอีกครั้งภายหลัง เกี่ยวกับข้อดี
และข้อเสีย ของการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ชาวบ้านก็เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ และ
ในส่วนตัวของผมเอง ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าในอนาคตจะมีความเจริญทั้งในเรื่องของ
โรงเรียนประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อยู่ใกล้ๆ   ส าหรับผมขอแสดงความ
คิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายส ารถ  เศรฐวงศ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๓  ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เป็นอย่างไร ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอเรียนเชิญครับ      

นายราเชน  สุขจิตร 
รองปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายราเชน  สุขจิตร  รองปลัด 
อบต.โป่งตาลอง  ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งอ าเภอใหม่ครับ เท่าที่
ผมได้ฟังความคิดเห็นของหลายๆท่าน ความกังวลก็คือในเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่
ว่าจะตั้งอยู่บริเวณไหน และชื่อของอ าเภอใหม่ ซึ่งในเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่นั้น 
เมื่อวันที่ทางท่านปลัดอ าเภอได้มาชี้แจงร่วมกับทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ได้มีการบอก
ว่าสถานที่ตั้งนั้นต้องเป็นจุดยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงให้มากที่สุด ซึ่งที่ในตอนนี้หมู่บ้านที่อยู่ไกลจากตัวอ าเภอ
ปากช่องมากที่สุดก็คือหมู่บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑๒ อยู่ไกลประมาณ ๗๐ กิโลเมตรน่าจะ
ได้  ถ้าสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่เป็นแถวๆค่ายทหารหนองตะกู ในความคิดของผมก็เห็นว่า
เหมาะสมดี ส่วนในเรื่องของความเจริญนั้น เมื่อก่อนเคยมีคนบอกว่าต าบลโป่งตาลองจะ
เจริญได้นั้น ต้องมีบ่อน้ ามันมาอยู่ ถึงจะเจริญ ผ่านมาไม่กี่ปีใครจะไปรู้ว่าต าบลโป่งตา
ลองของเรามีต าหนักทิพย์พิมาน  ต าบลโป่งตาลองของเรามีโรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ที่
เป็นโรงพยาบาลประจ าต าบล ผมมองว่าในอนาคตถ้ามีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ก็ต้องมี
ความเจริญเข้ามาเหมือนกัน  ส่วนในเรื่องของชื่ออ าเภอนั้น ผมคิดว่าก็ต้องมีการท า
ประชามติอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งชื่ออ าเภอที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ ส่วนใน
เรื่องของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้น ผมไม่ขอชี้แนะ แต่จะขอให้ข้อมูลให้ทุกท่านได้



11 
 

น าไปพิจารณาและตัดสินใจ โดยทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีใครผิด
ใครถูก เพียงแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางร่วมกันเท่านั้น ส าหรับผมขอ
แสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายราเชน  สุขจิตร   รองปลัด อบต.โป่งตาลอง ที่ได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ตั้งอ าเภอใหม่  และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใด มีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่ด้วยครับ     

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
เห็นชอบ  15   เสียง   ไม่เห็นชอบ  1  เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

หลังจากที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ลงมติเห็นชอบในการจัดตั้งอ าเภอใหม่แล้ว ต่อไปขอ
ท าการพักเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันครับ 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ   

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ และเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คือนายบุญมี  แสนพงค์ ได้เสียชีวิตลง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมขึ้นมา ๑ ท่าน เพ่ือจะได้ขึ้นมาท าหน้าที่ในการตรวจรายงาน
การประชุม ตามกระบวนการและข้ันตอนของระเบียบต่อไป 

นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ผู้รับรอง  ๒ ท่าน คือ 
๑. นายสิริชัย  รีเรืองชัย      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙ 
๒. นายมาลี  สาทกลาง      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ที่ได้เสนอคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม และต่อไปมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุปว่า  นาย
สมหมาย  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ครับ 

นายสมหมาย  คงเพียรธรรม  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓    

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมหมาย  คงเพียรธรรม  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจเลือกผมให้เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ผมก็จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้ามีอะไรก็
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ขอให้ช่วยแนะน าด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ส าหรับผมก็มีเรื่องปรึกษากับทางฝ่ายบริหารว่าในปีนี้จะมีการจัดงานประเพณีลอย
กระทงหรือไม่ครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตตอบค าถามตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้น าเรียน
สอบถามมาเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่จะถึงนี้ครับ  ในเรื่องของการจัด
งานประเพณีลอยกระทงนั้น ผมยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆเลยว่าจะให้มี
การจัดงานหรือไม่ แต่ทีนี้ก็อยากจะปรึกษากับทางสมาชิกสภาฯทุกท่านในเบื้องต้นก่อน
ว่า อยากให้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงหรือไม่ เพราะว่าถ้ามีการจัดงานก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วย ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองของเราก็มีการจัดงานทุกปีอยู่แล้ว แต่ในปีนี้เกิดโรคโควิด-๑๙ ขึ้นมา ก็
ต้องปรึกษากับทุกฝ่ายกันอีกครั้ง ว่าจะให้มีการจัดงานหรือไม่ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายราเชน  สุขจิตร 
รองปลัด อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายราเชน  สุขจิตร รองปลัด 
อบต.โป่งตาลอง  ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงของต าบลโป่งตาลองของเรานะครับ ที่ผ่านมาในการจัดงานต่างๆนั้นก็จะมี
การกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ แต่ช่วงนี้มีการผ่อนปรนแล้วกิจกรรมส่วน
ใหญ่สามารถด าเนินการได้แต่ก็ต้องอย่าประมาท ต้องมีการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมดูแลกันเหมือนเดิม แต่ในทีนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่กับการระบาดรอบ ๒ เพราะว่า
รอบๆประเทศเราก็ยังพบผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ เราก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจ แต่ถ้าถามว่าถ้ามี
การจัดงานก็เป็นการดี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านมีรายได้เข้าชุมชน เดี๋ยวผมจะ
ลองสอบถามหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงบ้านเราว่าเขา
มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงหรือไม่ ถ้าเขามีการจัดเราก็จัด แต่ถ้าเขาไม่จัด เราก็ไม่
จัด เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน ถ้ารู้เรื่องแล้วจะรีบแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบทันที ส าหรับผมขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.โป่งตาลอง  และนายราเชน     
สุขจิตร  รองปลัด อบต.โป่งตาลอง ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีลอย
กระทงขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเราให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
รับทราบครับ และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นางสุรัสวดี  เรืองจาบ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตแจ้งเรื่องป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเรา 
พอดีได้มีชาวบ้านได้มาแจ้งว่ามีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเรา บัง
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ทางเข้า-ทางออก เวลาจะออกจากบ้านมองไม่เห็นรถที่ขับมา มีครั้งนึงเกือบถูกรถชน 
เป็นบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ ซึ่งตอนนี้เขาเดินทางไปประเทศนอกแล้ว เป็นทางระหว่าง
หมู่ที่ ๖ กับหมู่ที่ ๗ ค่ะ เป็นทั้งสองข้างเลยตรงบ้านพิสิทธิ์  โสภา ด้วยค่ะ ก็ขอฝาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยด าเนินการแก้ไขด้วยค่ะ ส าหรับดิฉันก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตตอบค าถามตามที่นางสุรัสวดี  เรืองจาบ สมาชิก
สภาฯหมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองของเราที่บังทางเข้า-ออก บ้าน  ในส่วนนี้จะแจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้ครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
ครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.โป่งตาลอง  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่องป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองของเราที่บังทางเข้า -ออก บ้าน  
ตามท่ีนางสุรัสวดี  เรืองจาบ  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ ได้น าเรียนแจ้งมา และต่อไปสมาชิก
สภาฯท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ 

นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวเรื่องยางมะตอยถุง พอดี ผมได้ไปส ารวจเส้นทาง
ที่จะท าการซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ ๖ บ้านหนองจอก ได้มีถนนที่ช ารุดเสียหายเป็น
จ านวนมาก ถ้าหากว่าหมู่บ้านไหนน าไปใช้แล้วเหลือ ผมขอให้หมู่ที่ ๖ นะครับ เพ่ือจะ
ได้น าไปซ่อมแซมถนนในเบื้องต้น เพ่ือให้สามารถใช้การได้ดีไปก่อนระดับนึงครับ และ
อีกเรื่องผมขอติดตามเรื่องน้ าไหลลาดถนนบริเวณพนาลัย ไม่ทราบว่าทางกองช่างได้มี
การติดตามให้หรือยังครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยท าให้น้ าลาดถนนเสียหายเป็น
จ านวนมาก ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์      
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตตอบค าถามตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา 
เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องยางมะตอย ส าหรับหมู่บ้านไหนที่
ไม่ได้ใช้ หรือใช้แล้วเหลือ ก็ให้หมู่บ้านอ่ืนๆที่ไม่พอเพ่ือน าไปซ่อมแซมถนนได้ ไม่อยาก
ให้เอาไปกองไว้ ไม่เกิดประโยชน์ ยิ่งเอาไว้นานๆมันจะแข็งตัวใช้ไม่ได้ ส่วนในเรื่องน้ า
ไหลลาดถนนบริเวณพนาลัย นั้นจะติดตามช่างให้อีกครั้งว่ามีการด าเนินการไปถึงไหน
แล้วครับ ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.โป่งตาลอง  ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่องยางมะตอย ตามที่นายไพรฑูรณ์  ชัยยา  เลขานุการสภาฯ ได้น าเรียนสอบถามมา  
และต่อไปสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญ
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ครับ 

นายมาลี  สาทกลาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายมาลี  สาทกลาง สมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตน าเรียนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องถนนลาดยางที่ช ารุดเสียหาย
บริเวณเส้นทางหมู่ที่ ๕ เชื่อมไปต าบลวังกะทะ  ถนนเส้นนี้ช ารุดเสียหายมากเป็นหลุม
ขนาดใหญ่ ๆทั้งนั้น รถมาก็ไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหน ส าหรับยางมะตอยถุง ที่ได้ไปนั้นก็
ยังจะไม่พอซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ก็ขอปรึกษากับทางองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลองว่าพอจะมีงบประมาณตรงไหนบ้างที่พอจะไปซ่อมแซมถนนเส้นนี้เพ่ือให้
สามารถใช้การในการสัญจรได้สะดวกต่อไป ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ 
รองนายก อบต.โป่งตาลอง 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ    
รองนายก อบต.โป่งตาลอง ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องถนนลาดยางที่ช ารุด
เสียหายบริเวณเส้นทางหมู่ที่ ๕ เชื่อมไปต าบลวังกะทะ ตามที่นายมาลี  สาทกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้น าเรียนสอบถามมา คือในส่วนของถนนเส้นนี้ผมได้น าเรียน
ปรึกษากับนายสมพงษ์  วงษ์พิทักษ์  รองนายก อบต.โป่งตาลอง แล้วว่าจะเอาลูกรังไป
ลงให้ก่อนประมาณ ๓ รถ เพ่ือให้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน หลังจากฝนหยุดตกก็
น่าจะได้ด าเนินการให้ครับ  ส าหรับผมขอน าเรียนแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเกษม  โมราบุตร 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณนายชัยณรงค์  บุตรสุวรรณ  รองนายก อบต.โป่งตาลอง ที่ได้ชี้แจงเรื่อง
ถนนลาดยางที่ช ารุดเสียหายบริเวณเส้นทางหมู่ที่ ๕ เชื่อมไปต าบลวังกะทะ ตามที่นาย
มาลี  สาทกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้น าเรียนสอบถามมา และต่อไปมีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอถือโอกาสนี้ ปิดการประชุม
ครับ  

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๐๐   น. 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                (นายไพรฑูรณ์  ชัยยา) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 
                                                  ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                               (นายสุวรรณ์  ประดิษฐ์ภูมิ) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                            ลงชื่อ.......................... ..........................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                  (นายสมพงษ์  ชุพยัศ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                      ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                (นางขันเทียง  แสงรัตน์) 
                                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                     ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสุรัสวดี  เรืองจาบ) 
                                             เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 
                                            ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                            (นายเกษม  โมราบุตร)   
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 


