
-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/2564 
วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - ลากิจ 
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 - ลากิจ 
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 - ลากิจ 
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  



31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
2 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
3 นายสุดยื้อ  ฤาชา ก านันต าบลกุดชุมแสง สุดยื้อ  ฤาชา  
4 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
5 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
6 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.นักพัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
8 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได้พร  
9 นางอโณทัย  ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ปูอมปริยานนท์  
10 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
11 น.ส.อริสรา  แก้วศิริ ผช.จนท.พัสด ุ อริสรา  แก้วศิริ  
12 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ประมวล  สกุลจร  
13 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
14 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ทวี  นาบ ารุง  
15 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 ยุทธ  กล้าเมืองกลาง  
16 นายล าพูน  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ล าพูน  ยศรุ่งเรือง  
17 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
18 นายพิลา  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 พิลา  ยศรุ่งเรือง  
19 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
20 นางคูณ  กองทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 คูณ  กองทอง  
21 นายบุญชู  กงชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บุญชู  กงชัยภูมิ  
22 นายวิเชียร  มะโนค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 วิเชียร  มะโนค า  

   
          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
 

-3- 

 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด จ านวน  31  คน  เข้าร่วมประชุม  27  คน 
  ลากิจ  4  คน  คือ  นายวิชัย  พลธรรม,  นายส าเร็จ  แซ่ปึง,  นายสงกรานต์  บุปผา  และ 
  นายเชิงชาย  ฦาชา ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 22 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม  หาญแท้   
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้   
วันที่  26  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  
 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                         (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    -  เพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ของต าบลนางแดด   
    ต าบลวังชมภู  และต าบลถ้ าวัวแดง 



 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อื่น ๆ     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ของต าบลนางแดด  ต าบลวังชมภู  
   และต าบลถ้ าวัวแดง 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชย 1118/3370  ลงวันที่  18 สิงหาคม 2564 
     เรื่อง  ขอจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลการขอ
   จัดตั้งอ าเภอใหม่  เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา  ขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ต่อสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงหลักการเหตุผลการจัดตั้งอ าเภอใหม่  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและ
   อ าเภอ  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2547  มีมติเห็นชอบ 
   หลักเกณฑ์การจัดตั้งก่ิงอ าเภอและอ าเภอ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังนี้ 
   1.  การจัดตั้งกิ่งอ าเภอ 
    1)  มีราษฎรไม่น้อยกว่า  25,000  คน 
    2)  มีต าบล  4  ต าบลขึ้นไป 
    3)  ที่ว่าการกิ่งอ าเภอใหม่ควรมีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมไม่น้อยกว่า   
   20  กิโลเมตร  ทั้งนี้  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  และข้อเท็จจริงจากการ 
   ส ารวจของจังหวัดน ามาประกอบการพิจารณา 
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    4)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  
   ตามล าดับ 
   2.  การจัดตั้งอ าเภอ 
    1)  ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี 
    2)  มีราษฎรไม่น้อยกว่า  35,000  คน 
    3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และท่ี
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ตามล าดับ 
    3.  การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอกรณีที่ไม่เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 
    หากการพิจารณาตั้งก่ิงอ าเภอและอ าเภอ  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2  
   แต่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  
   หรือความมั่นคง  เช่น  1) พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  2)  พ้ืนที่ปัญหาด้านความไม่ 
   เรียบร้อย  3)  พ้ืนที่ชายแดน  4)  พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ ฯลฯ  ให้กระทรวงมหาดไทย
   เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษ 
   -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
   ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2534 



หมวด  2 
อ าเภอ 

   มาตรา ๖๑ ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ  
   การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
   มาตรา ๖๒ ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา 
   ข้าราชการใน อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 
    นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
    บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่ง 
   กฎหมายก าหนดให้ กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของ
   นายอ าเภอ  
   มาตรา ๖๓ ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและ 
   รับผิดชอบดังกล่าว ในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่ง
   กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมี
   อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด กระทรวง ทบวง กรมนั้น ใน
   อ าเภอนั้น  
   มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
   ปลัดอ าเภอ หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของ 
   ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน  
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    ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง
   ปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
   ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
     ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตาม
   วรรคหนึ่งและวรรค สอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตาม
   ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น ผู้รักษาราชการแทน 
   ข้อมูลอ าเภอต้นน้ าชี 
   1. ประวัติความเป็นมา  
    อ าเภอต้นน้ าซี เป็นชื่อเรียกตามต้นก าเนิดของแม่น้ าชี แม่น้ าสายที่มีความยาวที่สุด 
   ในประเทศไทย ซึ่งคนในพ้ืนที่เรียกว่า “ซีผุด ซีดั้น” มีจุดก าเนิดในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์
   ปุาภูเขียว ต าบลนางแดด  มีทั้งหมด 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลนางแดด ต าบลถ้ าวัวแดง 
   และต าบลวังชมภู ลักษณะพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล มีขนาดพ้ืนที่กว้างและห่างไกล โดย  
   ต าบลนางแดด เป็นต าบล เก่าแก่มาช้านานไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยใด 
   เดิมที ต าบลนางแดด  การปกครองขึ้นต่ออ าเภอภูเขียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 การปกครอง
   ขึ้นต่ออ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2508 แยกการปกครองจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
   ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอหนองบัวแดง มี 2 ต าบล คือ ต าบลหนองบัวแดง และต าบลนางแดด ซึ่งมี 
   นายอ่ า พิมเหม เป็นก านันต าบลนางแดด  สมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2511 ต าบลถ้ าวัวแดง แยก
   ออกจากต าบลนางแดด ในปี พ.ศ. 2526 ต าบลท่าใหญ่ แยกออกจากต าบลถ้ าวัวแดง และ 
   ในปี พ.ศ. 2529 ต าบลวังชมภู แยกออก จากต าบลนางแดด   
   2. สภาพทั่วไป   
   2.1 ลักษณะที่ตั้ง    



    พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัด 
   ชัยภูมิ อยู่ห่างจากจังหวัด 85 กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหนองบัวแดง 35 กิโลเมตร   
   2.2 เนื้อท่ี  
    ประมาณ 979.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 612,187.50 ไร่   
   2.3 อาณาเขตติดต่อ  
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  
    จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศใต้  ติดต่อกับ เทือกเขาพังเหย อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลหนองแวง และต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง   
    จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และ  
    อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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   2.4  ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                 
    สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปด้านทิศเหนือในพ้ืนที่ ต าบลนางแดด  ประกอบด้วยภูเขาและ
   ที่ราบสูง จากทางทิศเหนือทอดตัวลงมาทางใต้ ดังนั้น จึงเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าชี ที่มี
   จุดก าเนิด ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว โดยมีความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 300 เมตร 
   ถึง 220 เมตร จากระดับน้ าทะเลบริเวณโดยทั่วไปถัดจากภูเขาลงมาเป็นพ้ืนที่แบบลูกคลื่น
   ลาดถึงท่ีราบ และที่ราบสูงการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปมีการปลูกพืชไม้ผลและท านา  บริเวณ
   ตรงกลางในพ้ืนที่ต าบลวังชมภู เป็นพ้ืนที่ดอนสลับกับพื้นท่ีลุ่มบางส่วนมีแม่น้ าชี ไหลผ่าน 
   เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ต าบลนางแดด ต าบลหนองแวง และต าบลท่าใหญ่ บริเวณด้านทิศ
   ตะวันตกของต าบลเป็นพื้นที่ปุาภูเปูง ที่ยังมีสัตว์ปุาเหลือให้เห็น เช่น กระต่าย อีเห็น  
   กระรอก กระแต ฯลฯ ส่วนด้านทางทิศใต้ในพ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง เป็นพื้นที่ราบเขา แบบลูก
   คลื่นทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบลและเป็นแหล่งก าเนิดของล าน้ าเจียง บนเทือกเขาพญาฝุอ
   ท าให้ล าน้ าเจียงและล าน้ าเจาไหลผ่านในพ้ืนที่ต าบล ซึ่งเหมาะสมต่อ การท าเกษตรกรรม  
   2.5 ภูมิอากาศ    
    ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
   -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลาง เดือน พฤษภาคม อากาศร้อน 
   และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง 
   หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน"  
   อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิ ประมาณ 40 
   องศาเซลเชียส ขึ้นไป  
   -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน พฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม    
   แต่อาจเกิด "ช่วงฝนทิ้ง"ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และ
   มีฝนน้อยนานนับเดือน   
   -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน ตุลาคม ถึงกลาง เดือน กุมภาพันธ์ ในช่วงกลาง        
   เดือน ตุลาคมนาน ราว 1-2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศ 
   แปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาว อุณภูมิ
   ต่ าสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส   
   2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ    



    ทรัพยากรดิน สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะสมแก่การ เพาะปลูก 
   ท าไร่ ท าสวน การเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี ซึ่งมีจุด 
   ก าเนิดในพ้ืนที่เขต รักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว ต าบลนางแดด และล าน้ า ล าห้วย สาขาท่ี 
   ส าคัญหลายสาย ดังนี้  
   1)  พ้ืนที่ต าบลนางแดด   
   ล าห้วยอ้ายเสาร์ ,ล าห้วยโคลงช้าง ,ล าห้วยหมาใน, ล าห้วยม่วง, 
    ล าห้วยกล่ า ,ล าห้วยกุ่ม และล าน้ าสะพุง  
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   2)  พ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง  
   ล าน้ าเจียง และ ล าน้ าเจา   
   3)  พ้ืนที่ต าบลวังชมภู  
   ล าห้วยยางกระโหม ,ล าห้วยคลองนา ,ล าห้วยยางขี้นก ,ล าห้วยบง และล าห้วยซับหลิ่น  
   ทรัพยากรปุาไม้ที่ส าคัญในพ้ืนที่ ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว  อยู่ด้านทิศ 
  เหนือในพ้ืนที่ต าบลนางแดด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อยู่ด้านทิศ ตะวันตกในพื้นที่
  ต าบลนางแดดและต าบลถ้ าวัวแดง และปุาภูเปูงอยู่ในพื้นที่ต าบลวังชมภู    
   2.7 ลักษณะของประชากรในพ้ืนที่  

 
ที่  

 
ต าบล  

ประชากร   
ครัวเรือน  ชาย  หญิง  รวม  

1 
2 
3 

นางแดด  
ถ้ าวัวแดง  
วังชมภู  

7,274 
5,208 
4,145 

7,100 
5,139 
4,119 

14,374 
10,347 
8,264 

5,094 
3,351 
2,289 

รวม  3 ต าบล  16,627 16,358 32,985 10,734 
 
    ที่มา:ส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองบัวแดง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
    จ านวนประชากรแฝง ประมาณ 3,000 คน     
   2.8 โครงสร้างพื้นฐาน   
        ด้านคมนาคม มีถนนสายส าคัญ ได้แก่   
   1)  ถนนทางหลวงชนบทสายหนองบัวแดง – บ้านโหล่น เปน็ถนนลาดยางที่เป็นเส้นทาง  
   เชื่อมระหว่างต าบลนางแดด และต าบลหนองบัวแดง           
   2)  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายโนนเหม่า – บ าเหน็จสุวรรณ                 
   เป็นถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบลนางแดด ต าบลวังชมภู ต าบลถ้ าวัวแดง  
   3)  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2359 สายหนองบัวแดง- ภักดีชุมพล เป็นถนนลาดยาง 
   ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอ าเภอหนองบัวแดงและอ าเภอภักดีชุมพล โดยผ่านพื้นที่     
   ต าบลหนองบัวแดง ต าบลกุดชุมแสง ต าบลคูเมืองต าบลท่าใหญ่ ต าบลถ้ าวัวแดง          
   อ าเภอหนองบัวแดง และต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล  
   4)  ถนนทางหลวงชนบท ชย 5032 เป็นถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบล  
   หนองบัวแดง ต าบลหนองแวงและต าบลวังชมภู             
        ด้านไฟฟูา จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูา 45 หมู่บ้าน     
       ด้านประปา จ านวนหมู่บ้านที่มีประปา 45 หมู่บ้าน    
       ด้านการติดต่อสื่อสาร ประชาชนในพื้นท่ีใช้การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่  



 
 
 

-8- 

 

   3. การเมืองการปกครอง   
      3.1 การปกครองท้องที่ พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ประกอบด้วย 3 ต าบล  
                    45 หมู่บ้าน ดังนี้  

 

ที่  ต าบล  หมูํบ๎าน  พ้ืนที่ (ตร.กม.)  พ้ืนที่  ( ไรํ )  
1 
2 
3 

นางแดด  
ถ้ าวัวแดง  
วังชมภู  

22 
12 
11 

664 
194.50 

121 

415,000 
121,562.5 

75,625 
รวม  3 ต าบล  45 979.50  612 ,187.50  

     

                        ที่มา: ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง  

  

     3.2 การปกครองท้องที่ของอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งเป็นอ าเภอเดิมคงเหลือ  เขต 
          การปกครองท้องที่ จ านวน 5 ต าบล จ านวน 85 หมู่บ้าน   
     3.3 การปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ประกอบด้วย   
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง ดังนี้   
ที่  องค์กร

ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

พ้ืนที่  
(ตร.กม.)  

ราย  
ละเอียด  

งบประมาณ  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 นางแดด  664  รายรับ  80,172,128.50 88,078,629.27 80,150,170.88 
รายจําย  67,535,748.27 74,934,711.25  65,329,562.89  

2 
 

ถ้ าวัวแดง  
 

194.50 
 

รายรับ  53,090,666.81 57,509,910.13  57,089,190.46  
รายจําย  46,432,461.77  50,428,797.38  51,451,768.70  

3 วังชมภู  121 รายรับ  41,790,000  42,750,000  43,570,000  
รายจําย  40,468,840.03 40,507,824.05  40,678,784.43  

 

     ที่มา : ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง  

  

   3.4 การแบ่งเขตเลือกตั้ง    
    พ้ืนที่ที่ขอจั้งตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา    
   ผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 4 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 1 คน ผู้  
   ได้รับ การเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ปัจจุบัน ได้แก่ นายมานะ โลหะวณิชย์  
   พรรคเพ่ือไทย และ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 1 คน 
   ได้แก่ นายนพเดช  ถ้ าแก้ว   
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   4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ     
      4.1 การเกษตร  
    พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 115,444 ไร่  
   แบ่งเป็นพ้ืนที่นา 47,364 ไร่ พ้ืนที่ไร่ 46,915 ไร่ พ้ืนที่ไม้ผล 10,273 ไร่ พ้ืนที่ไม้ยืน 
   ต้น 5,188 ไร่ พื้นที่ผัก 287 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 5,417 ครัวเรือน สภาพ 
   การผลิต แยกได้ดังนี้      
 
 

 

                   ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง 

   4.2 ข้อมูลด้านการปศุสัตว์   

       

      ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
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   4.3  การจัดเก็บรายได้ 
ที่  ประเภทภาษี  ปี2561 (บาท)  ปี2562 (บาท)  ปี2563 (บาท)  หมายเหตุ  

ที่  พืชเศรษฐกิจ  พ้ืนที่ปลูก
(ไรํ )  

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไรํ )  

จ านวนครัวเรือนที่
ปลูก  

หมายเหตุ  

1. ข๎าว  47 ,364  400 4 ,796   
2. อ๎อยโรงงาน  18 ,575  13 ,000  1 ,693   
3. มันส าปะหลัง  27 ,485  2,900  2 ,377   
4. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  690  860  92  
5. มะมํวงน้ าดอกไม๎  9 ,095  520  692   
6. ยางพารา  3 ,401  165  246  ไม๎ยืนต๎น  
7. ปาล์มน้ ามัน  871  2 ,055  56 ไม๎ยืนต๎น  
8. กล๎วยหอมทอง  322 800  31  

 
ที่  

 
ต าบล  

เกษตรกร
ผู๎ เลี้ยงสัตว์  

(ราย)  

เกษตรกร
ผู๎ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์  

(ราย)  

 
โคเนื้อ  

 
กระบือ  

 
สุกร  

 
ไกํ  

 
เป็ด  

 
แพะ  

 
แกะ  

1 นางแดด  1,086 94 433 145 1,706 39,452 2,363 367 5 
2 ถ้ าวัวแดง  612 82 499 91 3,650 20,150 1,988 503 0 
3 วังชมภู  571 55 331 38 432 19,011 2,257 312 20 
4 รวม  2,269 231 1,263 274 5,788 78,613 6,608 1,182 25 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

ภาษี เงินได๎บุคคธรรมดา  
ภาษี เงินได๎นิติบุคคล  
ภาษีมูลคําเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
อากรแสตมป์  
คําปรับอากร  

   ต๎องประมวลข๎อมูล
แยกต าบล  

ได๎ประสานข๎อมูล
จากสรรพากรพื้นที่

ชัยภูมิแล๎ว  

 รวม      
 

      ที่มา : สรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  
   4.4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ                                                                
        1) พื้นที่ท่ีขอจัดตั้งอ าเภอต้นน้ าซี มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจประกอบด้วย     
    -  กลุ่มอาชีพรวม 27 กลุ่ม   
     -  สินค้า OTOP ขึ้นทะเบียนจ านวน 49 ชนิด     
     -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 20 กลุ่ม เงินทุนสะสมรวม  
        6,992,478 บาท         
     -  กองทุนหมู่บ้านรวมทั้งหมด 45 กองทุน     
     -  สหกรณ์ จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรนางแดด จ ากัด  
     2) การประกอบอาชีพ มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ร้อยละ 80 เป็น
        พ้ืนที่ท านาข้าวและท าไร่ พืชหลักท่ีปลูก คือ อ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปอ มัน 
        ส าปะหลัง และสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน ล าไย ฝรั่ง แก้วมังกร เงาะ  
        ทุเรียน อาชีพเสริม คือ การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างตัดอ้อยในจังหวัด
                 ต่างๆในช่วง เดือน ธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีรถมารับซื้ออ้อยใน 
       หมู่บ้าน         
   3) รายได้หลักมาจากภาคเกษตร รายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนที่ ทั้ง 3 ต าบล จากข้อมูล 
       จปฐ.ป ี2562 จ านวน 86,586.6 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยของแต่ละ ต าบล จากข้อมูล 
       จปฐ.ป ี2562    
    ต าบลวังชมภู  42,384.30      บาท/คน/ปี  
    ต าบลนางแดด  144,505.07   บาท/คน/ปี  
    ต าบลถ้ าวัวแดง 72,870.50     บาท/คน/ปี  
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     แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ 8 แห่ง ได้แก่  
     1) ชีผุดชีดั้น ที่ตั้ง หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปุาภูเขียว ชย.6 บ้านโหล่น หมู่ที่ 6        
    ต าบลนางแดด    
    2) น้ าตกดาดาด ที่ตั้ง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ต าบลวังชมภู   
    3) รอยเท้าไดโนเสาร์ ที่ตั้ง บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ต าบลวังชมภู   
    4) อารยธรรมโบราณ บ้านนางแดดเหนือ หมู่ 10 ต าบลวังชมภู   
    5) หน่วยพิทักษ์ปุาถ้ าผาทิพย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 ต าบลถ้ าวัวแดง 
    ปากถ้ ามีหินสวยงามสูงชัน มีทิวทัศน์สวยงาม ภายในถ้ ามีหินงอก หินย้อย สวยงาม   



    6) หลุมทองประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ต าบลถ้ าวัวแดง ในสมัย เจ้าพ่อพระยาแล 
    ได้เกณฑ์ไพร่พลไปขุดทองเพ่ือน าไปส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ หลุมทองมี 
    หลายร้อยบ่อ ลึกประมาณ 3-8 เมตร  
    7) อนุสรสถานวีรชนประชาชน ที่ตั้ง บ้านบ่อทอง ต าบลถ้ าวัวแดง  
    8) สวนปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร 10 แห่งที่ 4 ฟ้ืนฟูต านานปูุพยาแล        
    มาร่อนทองบ่อโขโหล ที่ตั้ง บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ต าบลถ้ าวัวแดง  
   5. ลักษณะทางสังคม  
      5.1 สถานศึกษา 

ที่ สถานศึกษาสังกัด  จ านวนโรงเรียน (แหํง )  หมายเหตุ  
1 
 
2 
 
3 
 
4 

ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  เขต 30 
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 
ศ ูน ย ์พ ัฒ น า เ ด ็ก เ ล ็ก ส ัง ก ัด  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลถ้ าวัวแดง 

1 
 

22 
 

19 
 

1 

 

 รวม 43  
 

        ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1                     
                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30  

   

   5.2 ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม     
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 98 และศาสนา 
   คริสต์ร้อยละ 2 มีวัด/ส านักสงค์ จ านวน 46 แห่ง โบสถ์คริสต์ จ านวน 9 แห่ง ประเพณีและ
   งานประจ าปี ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ส าคัญของ ท้องถิ่นที่ประชาชนปฏิบัติสืบ 
   ทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่  
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    - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม  
    - ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน มีนาคม  
    - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน  
    - ประเพณีท าบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม  
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  
    - ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  
    - ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประมาณเดือน ตุลาคม  
    - ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน      
    โดยชาวบ้านจะท าต้นกระธูปมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจุดถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มมีการท า
   ต้นกระธูป เมื่อ 40 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจัดท าที่วัดบ้านราษฎร์ด าเนิน หมู่ 2  
   ต าบลหนองบัวแดง  ชาวบ้านที่จ าศีลในเทศกาลเข้าพรรษามีศรัทธาร่วมกันท าดอกกระใหญ่ 
   โดยท าจาก ใบปอสา ขุย มะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ โดยใช้เวลา
   จดัเตรียม และท าต้นกระธูป ตลอดเวลา 3 เดือน ที่เข้าพรรษาเสร็จทันจุดบูชาในวัน 



   ปวารณา  ออกพรรษา ต่อมาทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ได้สืบสาน การท าต้นกระธูป และ 
   ก าหนดเป็น ประเพณีส าคัญ โดยชาวบ้านแต่ละต าบลจัดท าต้นกระธูปหลากหลายขนาด  
   โดยขนาดเล็ก มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ขนาดใหญ่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร    
    - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญที่สืบทอดกันมา ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ ส าหรับ
   ในครัวเรือน การเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษา
   ถิ่นประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๕ พูดภาษาท้องถิ่น คือ ภาษา อีสานสินค้าพ้ืนเมือง
   และของที่ระลึกประชาชนในเขตพ้ืนที่ ได้ผลิตของใช้ พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน ครัวเรือนและจ า 
   หน่วยเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอ จากผ้าฝูายและ 
   ผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ เช่น กระดิบข้าวเหนียว เป็นต้น  
    5.3 การสาธารณสุข  
     มีการให้บริการสาธารณสุข จ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็น สถานีอนามัย       
   ประจ าต าบล จ านวน 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 45 แห่ง  มี 
   บุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน 725 คน แบ่งเป็นพยาบาล วิชาชีพ จ านวน 12 คน  
   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 14 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
   จ านวน 699 คน  
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   จ านวนผู้มารับบริการรักษาพยาบาลใน ปี 2563  
ที่  สิทธิในการขอรับบริการ  รับบริการในและนอกเวลา  หมายเหตุ  

1 
2 
3 
4 
5 

ข๎าราชการ /ลูกจ๎าง  
คนตํางด๎าว  
จํายเงินเอง  
บัตรประกันสังคม  
บัตรทอง  

1,798 
123 

- 
1,578 

72,334 

 

 

                    ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัวแดง  

 

   6. สภาพปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่   
      6.1 ปัญหาด้านสาธารณสุข    
ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 1.คนในชุมชนเจ็บปุวยมาก

ขึ้น เชํน เบาหวาน ความ
ดัน ฯลฯ ท าให๎ เสียคําใช๎จํ าย
มาก  

1.นิสัยการบริโภคอาหารที่
นิยมอาหารถุง/อาหาร
ส าเร็จรูป มากขึ้น  
2.สภาพแวดล๎อมสารเคมี  มี
การใช๎มากขึ้น  
3.ขาดการจัดกิจกรรมสํงเสริม

1.รณรงค์ให๎ราษฎรสนใจ/เกิดการ
เรียนรู๎ เรื่ องการสํงเสริม และดูแล
สุขภาพตนเองและคนในครอบครัว 
โดยวิธีธรรมชาติ  
2.จัดสวัสดิการด๎านสุขภาพ  
3.รณรงค์การปูองกันโรคตํางๆ  



สุขภาพ (การออกก าลั งกาย)  
2 2.ปัญหาสารพิษตกค๎างใน

รํางกาย  
1.การประกอบอาชีพมีการใช๎
สารเคมีมากขึ้น  
2.ไมํมีการปูองกันตัว เองใน
การใช๎สารเคมีตํางๆ  

1.รณรงค์การใช๎สารธรรมชาติ
แทนสารเคมี ในการประกอบอาชีพ  
2.ให๎ความรู๎ ในการปูองกันตัวเอง/
การใช๎สารเคมีที่ปลอดภัย  
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    6.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   
ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 ปัญหาราคาผลผลิต

การเกษตรตกต่ า  
1.ไมํมีอ านาจตํอรอง  
2.ผลผลิตคุณภาพไมํดี  
3.ไมํมีการรวมกลุํมขาย/ตํางคนตําง
ขาย 
4.ผลผลิตมีมาก/ไมํมีการแปรรูป  

1.รวมกลุํมกันขายผลผลิต  
2.ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
3.จัดตั้ งกลุํมเกษตรกร/กลุํมผู๎ ขาย  
4.เน๎นลดต๎นทุนการผลิต  

2 ปัญหาต๎นทุนการ
ผลิตสินค๎าเกษตรสูง  
 

1.พ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไป  
2 . ไมํมีอ า น าจตํอ รองกับผู ๎จ า หนํา ย
ปัจจัยการผลิต  
3.คําจ๎างแรงงานสูง  
4. ไมํมีการรวมกลุํมชํวย เหลือกัน ใน
ชุมชน  
 
 

1.ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีภายนอก  
2.รวมกลุํมกันซื้อปัจจัยการผลิต  
3.ลดการใช๎ปุ๋ยเคมี/ยาปราบศัตรู พืช  
4.เน๎นการใช๎สารธรรมชาติ/ปุ๋ย
ชีวภาพปุ๋ยหมักเ พ่ือลดต๎นทุน  
5.ลดการจ๎างแรงงานในการผลิต เน๎น
ใช๎แรงงานในครัว เรือน  
6.รวมกลุํมชํวยเหลือกันเพื่อลดต๎นทุน
ด๎านการจ๎างแรงงาน  

3 สินค๎าอุปโภคและ
บริโภคราคาแพง  

1.มีการพ่ึงพาสินค๎าภายนอก  
ในชีวิตประจ าวัน  
2.ตํางคนตํางซื้อสินค๎า  
3 . ซื ้อ ส ิน ค ๎า ต า ม ค ํา น ิย ม ใ ช ๎จ ํา ย
ฟุุมเฟือย  

1.ลดการพึ่งพาภายนอกหันมาพึ่งพา
ตนเอง ผลิตเ พ่ือใช๎ เอง  
2.รวมกลุ ํมกันซื ้อ สินค๎าที ่จ า เป็นต๎อ ง
ใช๎ในการลงทุน  
3 . ล ด ก า ร ซื ้อ ส ิน ค ๎า ที ่ ไ ม ํจ า เ ป ็น ห ร ือ



สินค๎าฟุุมเฟือย  

4 ปัญหาหนี้สินใน
ครอบครัว  
 

1 . ม ีร า ย ไ ด ๎น ๎อ ย ไ ม ํ เ พ ีย ง พ อ ก ับ
รายจําย  
2.คํานิยมการซื้อสินค๎าราคาแพง   
3 . ก า รล งทุนป ร ะกอบอาชีพ ใ ช๎ท ุน
เ พ่ิมขึ้น  

1 . ส ํง เ ส ร ิม น ิส ัย ก า ร ใ ช ๎จ ํา ย อ ย ํา ง
ประหยัด มีแผนการใช๎จํายเงิน  
2 . ส ํง เ ส ร ิม ใ ห ๎ม ีก า ร เ ก ็บ อ อ ม เ ง ิน
เ พ่ิมขึ้น  
3.สํง เสริมอาชีพเ พื่อให๎มีรายได๎อยํา ง
ตํอเนื่อง  
4.สํง เสริมการจัดตั ้ งกองทุนกู ๎ยืม เ งิน
เ พ่ือท าอาชีพดอกเบี้ยต่ า ในหมูํบ๎าน  

5 ปัญหาด๎านที่ท ากิน  1 . พื้นที ่ที ่ดินท ากิน ในอ า เภอต๎นน้ า ซี
สํวน ใหญํเป็นที ่ดิน  สปก .และที่  ปุา
ไม๎ เป็นสํวนมาก  

1.ส ํว น ร า ช ก า ร  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ      
ที่ เกี่ยวข๎องทุกสํวน รํวมประชุมหารือ
หาทางออกเ พ่ือแก๎ปัญหารํวมกัน  

6 ปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรัพยากร  
ธรรมชาติ  

1.ที ่ด ิน ท า ก ิน ใ น พื ้น ที ่ม ีจ า ก ัด แ ล ะ
เป็นที ่ปุา ไม๎จึงมีกา รบุก รุกท า กิน ใน
พ้ืนที่ปุาไม๎บางสํวน  

1.สํวนราชการที่ เกี่ยวข๎องทุกสํวนเข๎า
ม า ห า แ น ว ท า ง จ ัด ส ร ร พื ้น ที ่ท า ก ิน
ให๎กับประชาชนให๎มีคว า ม เหมาะสม
และเพียงตํอการประกอบอาชีพ  
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   6.3 ปัญหาด้านสังคม การเมือง การปกครอง 

       

ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 ปัญหายาเสพติด  

 
1 . ไ ม ํม ีอ า ช ีพ เ ส ร ิม ใ น
ครอบครัว/ชุมชน  
2 . ไ ม ํม ีก ิจ ก ร ร ม ใ ห๎
เ ย า ว ช น เ ข ๎า ม า ม ีส ํว น
รํวม 
3 . ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส น ับ ส น ุน ด ๎า น ก า ร
พัฒนาเยาวชน  
4 . ก า ร ร ับ ว ัฒ น ธ ร ร ม
ตะวันตก 

1 . จัด ฝึก อบ ร มด๎า น อา ชีพ แ กํก ลุ ํม เ ย า ว ช นต าม คว า ม
สนใจ 
2.จัดกิจกรรมให๎ เยาวชนได๎แสดงออกในทางสร๎างสรรค์
ในชุมชน  
3.สนับสนุนงบประมาณด๎านการ  
พัฒนาเยาวชน (การจัดคําย)  
4.ให๎การเรียนรู๎ทักษะการใช๎ชีวิตที่ถูกต๎องในสังคม  
5.สํงเสริมการศึกษาทั้ งในและนอกระบบ 
 

2 ปัญหาอบายมุข  
(การพนัน สุรา 
บุหรี่ )  

1.คํานิยมที่ผิด  
2.สภาพแวดล๎อม  
ความเคยชินที่ เคยท ามา  

1.รณรงค์ให๎ปรับเปลี่ยนคํานิยม  
2.อบรมให๎ความรู๎ถึ งโทษและพิษภัยที่ เกิดจากอบายมุข  
3.จัดกิจกรรมสํงเสริมอาชีพ  



   7. ข้อมูลศักยภาพ/โครงการพิเศษอ่ืนๆ  
      7.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/โครงการในพระองค์ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
           น้ าล าเจียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ที่ตั้งบ้านคลอง จันลา ต าบลบ้านเจียง อ าเภอ
           ภักดีชุมพล และบ้านหัวนาค า ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัววแดง จังหวัดชัยภูมิ 
                  พระราชด าริ เมื่อปี พ.ศ.2526  
     “…เพ่ือลดผลกระทบต่อราษฎรจ านวนมากที่ต้องอพยพออกจากเข่ือนเก็บ
   กักน้ าล าน้ าชี โดยให้พิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ าล าน้ าชีมาก่อสร้างใต้ลงไป  (อ่างเก็บน้ า
   ยางนาดีในปัจจุบัน) และควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หรือฝาย ทดน้ าทาง
   บริเวณต้นน้ าล าน้ าชี และตามล าน้ าต่างๆของล าน้ าชี เพื่อจัดหาน้ าช่วยเหลือ หมู่บ้านต่างๆ 
   ให้สามารถมีน้ าท าการเพาะปลูกได้ทั้ง ในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ าอุปโภค-บริโภคตลอดปี…”  
    1) ความเป็นมาโครงการ  
       กรมชลประทานได้การศึกษาและจัดท ารายงานความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปี 
   พ.ศ. 2514 เสนอให้ก่อสร้างเขื่อนน้ าชี ขนาดความจุ 1,860 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ประสบ
   ปัญหาการอพยพราษฎร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 - 2531 ประชาคมยุโรปได้ศึกษา การใช้น้ าใน
   ลุ่มน้ าชีอย่างเป็นระบบลุ่มน้ า ซึ่งได้เสนอให้ก่อสร้างเข่ือนน้ าชีขนาดเล็กลง และก่อสร้างอ่าง
   เก็บน้ าขนาดกลางที่มีศักยภาพตามล าน้ า สาขาเป็นระบบลุ่มน้ าอีกหลายแห่ง สอดคล้อง
   กับแนวพระราชด าริ กรมชลประทานจึงได้ศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ าล าเจียง  อัน 
   เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของล าน้ าชี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2554  
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    2) วัตถุประสงค์โครงการ  
       2.1 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ า   
            ต้นทุนในการผลิตน้ าประปา  
      2.2 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ  
      2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ าและท าประมงพ้ืนบ้าน  
   3) ลักษณะโครงการ  
    ลักษณะทางอุทกวิทยา  
       ฝนเฉลี่ยต่อปี 1,360 มิลลิเมตร  
        ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าเฉลี่ย 71.15 ล้าน ลบ.ม./ปี   
    ลักษณะท านบดิน  
       ประเภท ดินถมเนื้อเดียว (Homogeneous Earth Fill)  
       ระดับสันเขื่อน +278.50 เมตร (ร.ท.ก.)  
       ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร  
       ความยาวสันเขื่อน 1,700 เมตร ความสูง 24.50 เมตร  
       ความจุที่ระดับน้ าต่ าสุด 1.47 ล้าน ลบ.ม.(+262.00)   
       ความจุที่ระดับน้ าเก็บกัก 38.19 ล้าน ลบ.ม. (+274.00)  
       ความจุที่ระดับน้ าสูงสุด 53.21 ล้าน ลบ.ม. (+276.00)  
    อาคารระบายน้ าล้น  
       ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง (Radial Gate) จ านวน 3 บาน  
       ช่องระบายน้ ากว้าง 8.00 ม. สูง 6.00 ม.  
       ระบายน้ าได้สูงสุด 894 ลบ.ม./วินาที  
    อาคารส่งน้ าลงล าน้ าเดิม  



       ชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม. 
       ระบายน้ าได้สูงสุด 33.74 ลบ.ม./วินาที  
   5) ระยเวลาด าเนินการ 4 ปี (2565-2568)  
   6) วงเงินโครงการ 960 ล้านบาท  
   7) ผลประโยชน์โครงการ  
      7.1 เป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค ปีละ 4.177 ล้าน ลบ.ม.  
      7.2 ส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรฤดูฝน 30,000 ไร่ ฤดูแล้ง 5,000 ไร  
      7.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และท าประมงพ้ืนบ้าน  
      7.4 ลดปริมาณน้ าหลากบริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณล าเจาบรรจบล าน้ าชี  
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    โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และสถานสูบน้ าด้วย
  พลังงานไฟฟูาในพ้ืนที่ ต าบลนางแดด ดังนี้   
   โครงการพระราชด าริ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้          
    1.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านโนนศรีสง่า          
    2.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านคลองเจริญ          
    3.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านโนนเหม่า  
    4.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าท่าเว้อ  
    5.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยปาดหมี  
    6.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยมะขาม  
        7.2 สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา จ านวน 3 สถานี ดังนี้    
    1.  สถานีสูบน้ าบ้านใหม่ส าราญ หมู่ที่ 10 ขนาด 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า    
    2.  สถานีสูบน้ าบ้านนางแดดบุ่ง หมู่ที่ 1 ขนาด 75 กิโลวัตต์ 100 แรงม้า     
    3.  สถานีสูบน้ าบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2 ขนาด 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า  
    8. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหากมีการจัดตั้งเป็นอ าเภอ   
    8.1 ด้านการบริการประชาชน ของส่วนราชการต่างๆ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจาก
   รัฐ สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก เดิมพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล ที่ขอจัดตั้งเป็น อ าเภอต้นน้ าซี  มี 
   ระยะทางห่างไกลจาก อ าเภอหนองบัวแดง และจังหวัดชัยภูมิ ค่อนข้างมาก   
    8.2. ด้านประสิทฺธิภาพการด าเนินงานของข้าราชการ มีประสิทธิภาพในการท างาน 
   เพ่ิมข้ึนเนื่องจากหากมีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ย่อมส่งผลให้มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  
   ทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติราชการที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการใช้ 
   บริการของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก   
    8.3  ด้านประสิทฺธิภาพการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบสนอง 
   นโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งทรัพยากรคน 
   และงบประมานด าเนินการ    
     8.4  ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีอาชีพท า
   ไร่ ท าสวนไม้ผล ย่อมส่งผลให้สามารถท าการค้าขายในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและลดต้นทุน 
   ในการผลิตด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี  



    8.5  ด้านสังคม การเมือง การปกครอง ส่งผลให้เป็นการสนับสนุน การ กระจาย
   ความเจริญ ลงสู่พ้ืนที่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ให้ ดียิ่งขึ้น  
     8.6  ด้านความมั่งคง มีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่เพียงพอต่อการดูแล ให้บริการ
   ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือลดปัญหาความไม่สงบและปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่  
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปราย   
นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  7  อ าเภอหนองบัวแดง  โชคดีท่ีจะแยกอ าเภอใหม่  ต าบลนางแดด   
   ต าบลวังชมภู  และต าบลถ้ าวัวแดง  ชาวอ าเภอหนองบัวแดง  ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทีป่ระชาชน
   จะได้เข้าถึงบริการของภาครัฐ  ทุกภาคส่วนที่สะดวกสบาย  รวดเร็ว  ประหยัดในค่าใช้จ่าย
   ในการเดินทางไป – กลับ  เห็นด้วยมาก 
นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  เห็นด้วย  เพราะห่างไกลอ าเภอหนองบัวแดงมาก  ด้านการศึกษาของ 
   นักเรียนมาเรียนมาเรียนล าบากมาก ประชาชนได้รับประโยชน์ ที่ติดต่อภาครัฐทุกภาคส่วน 
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ -  ส.อบต. หมู่  14 เห็นด้วยการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ประชาชนได้รับประโยชน์  เข้าถึงการ
   บริหาร  สะดวก  รวดเร็ว 
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นด้วยในการจัดตั้งอ าเภอใหม่สถานที่  ท่องเที่ยว  
   ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียไป 
นายถนัด  สะท้าน -  ส.อบต.  หมู่  1  เห็นดว้ย  ท่ีจัดตั้งอ าเภอใหม่  มีความส าคัญมากทุกสิ่งทุกอย่าง  ต่อ 
   ประชาชน  ทุกด้านของภาครัฐ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก 
   -  ขอมติ  การขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ชื่อ อ าเภอต้นน้ าชี  โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ต าบลวังชมภู 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   23   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 -   เสียง 
    -  งดออกเสียง        3   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบการขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ชื่อ อ าเภอต้นน้ าชี  โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่  
   ต าบลวังชมภู       
      

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ปลัด  อบต.ฯ  -  แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ใหม่เพ่ิม  รายละเอียดดังนี้ 
   1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  
    โดยที่มาตรา 83 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับ 
   อนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
   ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยความ
   เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
   การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้
   สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และก ากับการ 
   บริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 



   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้ าประกัน การช าระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ จึงสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   การกู้เงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 83 วรรคสอง แห่ง  
   พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การ
   บริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 2563”  
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   เป็นต้นไป  
    ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลกู้เงินได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
   ดังต่อไปนี้ 
    (1) การด าเนินโครงการลงทุน  
    (2) การปรับโครงสร้างหนี้ การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและ
   ประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด  
    ข้อ 4 การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
   คณะกรรมการ นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้  
    (1) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
   และองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (2) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
    ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอการกู้เงินให้สภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล พิจารณาอนุญาตตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลอนุญาตให้กู้เงินแล้ว จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติ 
   กู้เงิน ดังนี้  
    (1) ไม่ก่อให้เกิดภาระช าระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยให้ขออนุมัติต่อ 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     (2) มีภาระช าระหนี้เกินอัตราที่ก าหนดตาม (1) ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงมหาดไทย วิธีการคิดรายได้เฉลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณจากประมาณการรายได้
   ตามเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปีของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ 
   วินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  



   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2563  
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
   อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อาศัยอ านาจตามความใน
   มาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
   มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และ 
   มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”  
   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
   ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
     “เงินอุดหนุน” หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
   อุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ 
   หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมาย 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
   เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
    “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า  
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
   (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
   (3) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟูา การประปา และองค์การจัดการน้ าเสีย 
    (4) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง ตาม 
   กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของ  
   กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และมีการด าเนินการอย่าง
   ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
    (5) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
   ของรัฐ เช่น วัด มัสยิด  
   (6) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญ 
   สาธารณประโยชน์ มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   ของหน่วยงาน ของรัฐ เช่น มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด  
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   ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้  
    (1)3 โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะ 
   เป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรม
   นันทนาการ     



    ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่
   จะอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับ 
   ประโยชน์จากโครงการ ทีจ่ะให้เงินอุดหนุน  
    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
   ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณา
   ให้เงินอุดหนุน  
    (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับ
   เงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น และตั้งงบประมาณ ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจาก เงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสมหรือเงินกู้  
   ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่
   รัฐจัดสรรให้ดังนี้  
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ  
    (2) เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง  
    (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ไม่เกินร้อยละสาม  
    (4) องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกินร้อยละห้า  
    กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตาม
   วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดย 
   ส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความ 
   จ าเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือประกอบการพิจารณา  
   ข้อ 6 กรณีท่ีเป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ 
   ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจ 
   ด าเนินการตามโครงการที่อยู่ใน ภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้
   รัฐวิสาหกิจจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม ข้อ 4 โดยถือว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น 
   การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ 4 (1) ทั้งนี้ไม่น าเงิน อุดหนุนดังกล่าว มานับ
   รวมค านวณอยู่ในอัตราส่วนตาม ข้อ 5  
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    ข้อ 74 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน โดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
   อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามนั้น 
    ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้ 
   องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม ข้อ 4 โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว
   เป็นการเสนอโครงการขอรับเงิน อุดหนุน ตามข้อ 4 (1) โดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วน
   ของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการ ด าเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ไม่น า
   เงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมค านวณอยู่ในอัตราส่วน ตาม ข้อ 5  
   ข้อ 85 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 
   ภายใต ้หลักเกณฑ์ดังนี้  



   (1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ 
   ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความ 
   จ าเป็น และรายละเอียดของ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว  
   (2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ  
   ยกเว้นกรณี ตาม ข้อ 7 ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใช้จ่ายในการ 
   ด าเนินการโครงการขอรับเงิน อุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือปรับปรุง
   ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจ าแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
   ยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย  
   ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง  
   (3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมาย
   ให้ หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนได้  
   ข้อ 96 เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมมีผลใช้บังคับแล้ว 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่
   รับเงินอุดหนุน ด าเนินการหรือ ก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่
   กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ การอุดหนุนงบประมาณตาม ข้อ 7  
    ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับ
   เงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ 
   ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณี การขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ 6 และ ข้อ 7 ส าหรับองค์กร
   ประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กร การกุศลให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของ
   หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ตามแบบที่ปลัดกระทรวง  
   มหาดไทยก าหนด 
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    ข้อ 10 ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมี
   รายได้ เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนนได้โดยให้ 
   เบิกจา่ยจากงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไวในหมวด
   เงนิอดุหนุน  
   ข้อ 11 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
   เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ข้อ 12 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการ 
   ด าเนินการ โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี 
   ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
   ข้อ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ 
   ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  
   0808.2/ว 74 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการใช้ 
   งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0808.2/ว 2516 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่องแนวทางการตั้ง งบประมาณ 
   รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  



   2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
   เพ่ือสนับสนุนกีฬา ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
   ระเบียบนี้ ส าหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ 
   กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
   ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัย 
   ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 
    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพ 
   ปจจุบัน 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการ 
   บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล 
   พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหาร 
   สวนต าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
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     ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543” 
     ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   เปนตนไป 
    ขอ 3 ใหยกเลิก 
      (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2531 
      (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
      (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 
      (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
      (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 
      (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ขององคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2538 
      บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนสวนที่ก าหนดไวแลวในระเบียบนี้
   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
     ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ 
   วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ก าหนดหลักเกณฑและก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
   ด าเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 



     ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 
   ราชการจังหวัดได 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

   ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
     “ประโยชนตอบแทน” หมายความวา คาเชา เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอยางอ่ืนที่ให 
   เปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน 
     “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
   เทศบาล องคการบริหารสวนต าบล และองคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตาม 
   กฎหมาย 
     “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ 
   มนตรีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนต าบล และผูบริหารทองถิ่นอ่ืนที่ 
   กฎหมายก าหนด 
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     พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
   พนักงานเทศบาล พนักงานสวนต าบล และพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน ที่กฎหมายก าหนด 

 

หมวด 2 
การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 

   ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหด าเนินการ 
   โดยวิธีประมูล 
     (1) มีก าหนดไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอ านาจอนุมัติ 
    (2) มีก าหนดเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
     การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถาทีความจ าเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการใหผู 
   บริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบด าเนินการเปนอยางอ่ืน โดยไมตอง 
   ด าเนินการประมูลก็ไดทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
    ขอ 7 การใหเชาที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวรใหมี 
   เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
     (1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีก าหนดไมเกินสามปนับแต 
    วันลงนามสัญญาเชา 
     (3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอ 
   สรางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นก าหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอา 
   ประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูช าระเบี้ยประกันภัยแทนผูให
   เชาทั้งสิ้น 
     (4) ใหผูเชาช าระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทองที่หรือภาษีอ่ืนใด 
   ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น 
     ถามีเหตุจ าเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสราง 
   ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ า 
   กวาทุนกอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหา
   ประโยชน ตามขอ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ 
    ขอ 8 ภายใตบังคับตามขอ 6 การใหเชาใหด าเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการ 



   และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
     (1) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ ส านักงานของ 
   องคกร 
     (2) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจ านวนเงินไมต่ํากวารอยละหา 
   แตไมเกินกวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1) 
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     (3) ใหผูประมูลไดไปท าสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหา 
   วันนับแตวันทีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปท าสัญญาเชาภายใน 
   ก าหนดดังกลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ 17 ในวันท าสัญญาใหองคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่นริบหลักประกันตาม (2) 
     (4) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ผูมีอ านาจอนุมัติก าหนดเปนกรณีๆ ไป 
    ขอ 9 ประกาศหรือใบแจงความตามขอ 8 (1) อยางนอยใหแสดงรายการ 
   ดังตอไปนี้ 
     (1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา 
     (2) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงมี 
   อาชีพมั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
   ขึ้นศาลเวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีค าสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 
     (3) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาที่จะใหองคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 
     (4) ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดรับซองประมูล 
    (5) จ านวนเงินที่ก าหนดเปนหลักประกันซอง ถานที่รับหลักประกันซองและให 
   ก าหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประสงคประมูลไดไมไปท าสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทอง
   ถิ่นภายในก าหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
     (6) ก าหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่ก าหนดไว 
   ในขอ 17 
     (7) ในเสนอราคาประมูลใหลงจ านวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ 
   ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนส าคัญ 
     (8) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่น 
    (9) ก าหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือยื่นซอง 
   ประมูลตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
     (10) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลจะติดตอ เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
   การประมูลอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
     (11) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสิทธิที่จะใหผู 
   ประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ท าการประมูล โดยไมจ าเปนตองใหผูที่เสนอ 
   ประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ไดทั้งนี้ผูเขาประมูลไมมี
   สิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
    ขอ 10 การประมูลตามขอ 6 ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเรื่อง 
   ดังกลาว ดังตอไปนี้ 
     (1) คณะกรรมการรับซองประมูล 



     (2) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
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     คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ง 
   คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไปและกรรมการอีกอยาง 
   นอยสองคนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่น หากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น 
   ท าหนาที่ดังกลาวได้เนื่องจากมีพนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
   หนาที่ไดหรือกรณีจ าเปนหรือเพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขา
   ราชการอ่ืนเปนประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได 
     การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซ่ึงเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
   คณะกรรมการตาม (1) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (2) 
    ขอ 11 การประชุมเพ่ือปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ 10 
   และขอ 15 แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
   ทั้งหมดใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติมติของ 
   คณะกรรมการดังกลาวใหถือเสียงขางมาก 
    ขอ 12 คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
     (1) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวที่หนาซอง 
   ประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือชื่อก ากับไวดวย 
     (2) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว 
   ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน 
     (3) รับเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่อง 
   การประมูล 
     (4) เมื่อพนก าหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและให 
   รีบสงมอบซองประมูลทั้งหมด เอกสารตางๆ ตาง (3) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซอง 
   ประมูลตอคณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อด าเนินการตอไป 
    ขอ 13 คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
    (1) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะ 
   เวลาเปดซอง และใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชี 
   เปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อก ากับไวดวย 
     (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตาง ๆ วาเปนไปตามเงื่อนไข
   ในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 
     (3) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (2) 
     (4) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุล 
   พินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ไดโดย 
   ค านึงถึงประโยชนตอบแทนขั้นต่ าตามขอ 15 (1) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 
     ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะ 
   กรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอ 
   ประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา 
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     (5) เสนอความเห็นพรอมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการประมูลที่ไดรับไวทั้งหมดใหผู 
   บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 



    ขอ 14 การประมูลใหเชาตามขอ 6 หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูลแตเสนอประ
   โยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวาที่ก าหนดตาม ขอ 15 (1) 
   ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
     ในกรณีที่มีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่ 
   จะด าเนินการตอไป ใหด าเนินการตามขอ 13 (4) โดยอนุโลม 
    ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
   ด าเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเปนหัวหนาประจ ากิ่ง
   อ าเภอกรณีองคการบริหารสวนต าบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
   ขององคการบริหารสวนทองถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่นที่จัดหา 
   ประโยชนเปนประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนผู 
   แทนสวนราชการที่เก่ียวของ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการก าหนด
   อัตราคาเชา มีจ านวนตามความเหมาะสมเปนกรรมการ 
     ใหคณะกรรมการมีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
     (1) ก าหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไวโดยค านึงถึงสภาพและท าเลของอสังหาริมทรัพยนั้น 
     (2) ก าหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา  
   ภายหลังการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ให 
   ก าหนดไวลวงหนากอนเชาและการตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 
     (3) ก าหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการ 
   เชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
     การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีประโยชนตอบ 
   แทนไมต่ ากวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนก าหนด เวนแตกรณีมีเหตุจ าเปนให 
   คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขามมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 
    ขอ 16 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง 
   อยางใด ดังตอไปนี้ 
     (1) เงินสด 
    (2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คนั้น 
   ช าระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันท าการ 
     (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่ก าหนดทาย 
   ระเบียบนี้ 
     (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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    ขอ 17 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยจาก
   ผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
    ขอ 18 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป 
   ตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้ 
     กรณีท่ีไมอาจท าสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจ าเปนตองรางสัญญาเชาใหมให 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้น
   ไปใหส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตท าสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการ 
   พิจารณาของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุดแลว 



    ขอ 19 การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (1) มีก าหนดไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอ านาจอนุมัติ 
     (2) มีก าหนดเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
    ขอ 20 การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (1) อายุสัญญาเชาทีเ่หลืออยูไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอ านาจ 
   อนุมัติ 
     (2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามปใหสภาทองถิ่นมีอ านาจอนุมัติ 
    ขอ 21 เวนแตจะก าหนดไวเปนอยางอ่ืน การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ 20 จะกระท าไดก็ 
   ตอเมื่อผูเชาเดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญา 
   เชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 
    ขอ 22  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา  
   การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่นนั้นก าหนด 
   ขอ 23  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะตออายุสัญญา
   เชาใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นค าขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบแทนให
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาค าขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ 15 (2) 
   แลวเสนอผูมีอ านาจอนุมัติตามขอ 19 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาค าขอตออายุ
   สัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไมอยูในหลักเกณฑตามขอ 15 (2) ก็ใหด าเนินการใหเช่า 
   อสังหาริมทรัพยตามขอ 6 
    ขอ  24 การใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระท าไดก็ตอเมื่อคูสัญญาได
   ตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชาน าอสังหาริมทรัพยที่เชา 
   ไปใหบุคคลอ่ืนเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิม 
   แสดงความยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชา
   ตามแบบทายระเบียบนี้ 
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   ขอ 25 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่น 
   ก าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ 
   อสังหาริมทรัพยที่ใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
   ขอ 26  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดด าเนินการเรื่องเก่ียวกับสัญญาการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช 
   บังคับก็ใหด าเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะด าเนินการท าสัญญาแลวเสร็จ 

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนต าบลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
    ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 

 
 

 
            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามปูอม..........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     



                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามปูอม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 
 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)............มงคล  กู้ภูเขียว.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                    

         (ลงชื่อ).............ส าเนียง  ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         

                                               (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/2564 

วันที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามปูอม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามปูอม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 - ลากิจ 
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 - ลากิจ 



13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 - ลากิจ 
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ ์  
2 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
3 นายสุดยื้อ  ฤาชา ก านันต าบลกุดชุมแสง สุดยื้อ  ฤาชา  
4 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
5 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
6 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.นักพัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
8 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได้พร  
9 นางอโณทัย  ปูอมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ปูอมปริยานนท์  
10 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
11 น.ส.อริสรา  แก้วศิริ ผช.จนท.พัสด ุ อริสรา  แก้วศิริ  
12 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ประมวล  สกุลจร  
13 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
14 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ทวี  นาบ ารุง  
15 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 ยุทธ  กล้าเมืองกลาง  



16 นายล าพูน  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ล าพูน  ยศรุ่งเรือง  
17 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
18 นายพิลา  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 พิลา  ยศรุ่งเรือง  
19 นายนคร  ยศรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นคร  ยศรุ่งเรือง  
20 นางคูณ  กองทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 คูณ  กองทอง  
21 นายบุญชู  กงชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บุญชู  กงชัยภูมิ  
22 นายวิเชียร  มะโนค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 วิเชียร  มะโนค า  

   
          /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............ 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด จ านวน  31  คน  ลากิจ  4  คน  คือ   
   นายวิชัย  พลธรรม,  นายส าเร็จ  แซ่ปึง,  นายสงกรานต์  บุปผา  และนายเชิงชาย  ฦาชา  
   ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  22  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
   

วันที่  26  เดือนสิงหาคม  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  

 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                         (สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อื่น ๆ 

     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   -  เพ่ือให้สภาพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ของต าบลนางแดด  ต าบลวังชมภู  
   และต าบลถ้ าวัวแดง 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น หนังสือด่วนที่สุด ที่ ชย 1118/3370  ลงวันที่  18 สิงหาคม 2564 
     เรื่อง  ขอจัดตั้งอ าเภอใหม่ 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลการขอ
   จัดตั้งอ าเภอใหม่  เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา   
   ขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.ฯ  -  ขอชี้แจงหลักการเหตุผลการจัดตั้งอ าเภอใหม่  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและ
   อ าเภอ  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2547  มีมติเห็นชอบ 
   หลักเกณฑ์การจัดตั้งก่ิงอ าเภอและอ าเภอ  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังนี้ 
   1.  การจัดตั้งกิ่งอ าเภอ 
    1)  มีราษฎรไม่น้อยกว่า  25,000  คน 



    2)  มีต าบล  4  ต าบลขึ้นไป 
    3)  ที่ว่าการกิ่งอ าเภอใหม่ควรมีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมไม่น้อยกว่า   
   20  กิโลเมตร  ทั้งนี้  ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  และข้อเท็จจริงจากการ 
   ส ารวจของจังหวัดน ามาประกอบการพิจารณา 

-4- 
    4)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  
   ตามล าดับ 
   2.  การจัดตั้งอ าเภอ 
    1)  ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี 
    2)  มีราษฎรไม่น้อยกว่า  35,000  คน 
    3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และท่ี
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ตามล าดับ 
    3.  การจัดตั้งกิ่งอ าเภอและอ าเภอกรณีที่ไม่เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 
    หากการพิจารณาตั้งก่ิงอ าเภอและอ าเภอ  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2  
   แต่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  
   หรือความมั่นคง  เช่น  1) พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  2)  พ้ืนที่ปัญหาด้านความไม่ 
   เรียบร้อย  3)  พ้ืนที่ชายแดน  4)  พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ ฯลฯ  ให้กระทรวงมหาดไทย
   เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษ 
   -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
   ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2534 

หมวด  2 
อ าเภอ 

   มาตรา 61 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ  
   การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
   มาตรา 62 ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา 
   ข้าราชการใน อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 
    นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
    บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่ง 
   กฎหมายก าหนดให้ กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของ
   นายอ าเภอ  
   มาตรา 63 ในอ าเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและ 
   รับผิดชอบดังกล่าว ในมาตรา 62 ให้มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอซึ่ง
   กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมี
   อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด กระทรวง ทบวง กรมนั้น ใน
   อ าเภอนั้น  
   มาตรา 64 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
   ปลัดอ าเภอ หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของ 
   ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน  
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    ถ้ามีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง
   ปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้า ส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
   ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
     ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตาม
   วรรคหนึ่งและวรรค สอง ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตาม
   ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น ผู้รักษาราชการแทน 
   ข้อมูลอ าเภอต้นน้ าชี 
   1. ประวัติความเป็นมา  
    อ าเภอต้นน้ าซี เป็นชื่อเรียกตามต้นก าเนิดของแม่น้ าชี แม่น้ าสายที่มีความยาวที่สุด 
   ในประเทศไทย ซึ่งคนในพ้ืนที่เรียกว่า “ซีผุด ซีดั้น” มีจุดก าเนิดในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์
   ปุาภูเขียว ต าบลนางแดด  มีทั้งหมด 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลนางแดด ต าบลถ้ าวัวแดง 
   และต าบลวังชมภู ลักษณะพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล มีขนาดพ้ืนที่กว้างและห่างไกล โดย  
   ต าบลนางแดด เป็นต าบล เก่าแก่มาช้านานไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยใด 
   เดิมที ต าบลนางแดด  การปกครองขึ้นต่ออ าเภอภูเขียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 การปกครอง
   ขึ้นต่ออ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2508 แยกการปกครองจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
   ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอหนองบัวแดง มี 2 ต าบล คือ ต าบลหนองบัวแดง และต าบลนางแดด ซึ่งมี 
   นายอ่ า พิมเหม เป็นก านันต าบลนางแดด  สมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2511 ต าบลถ้ าวัวแดง แยก
   ออกจากต าบลนางแดด ในปี พ.ศ. 2526 ต าบลท่าใหญ่ แยกออกจากต าบลถ้ าวัวแดง และ 
   ในปี พ.ศ. 2529 ต าบลวังชมภู แยกออก จากต าบลนางแดด   
   2. สภาพทั่วไป   
   2.1 ลักษณะที่ตั้ง    
    พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัด 
   ชัยภูมิ อยู่ห่างจากจังหวัด 85 กิโลเมตร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหนองบัวแดง 35 กิโลเมตร   
   2.2 เนื้อท่ี  
    ประมาณ 979.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 612,187.50 ไร่   
   2.3 อาณาเขตติดต่อ  
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  
    จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศใต้  ติดต่อกับ เทือกเขาพังเหย อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลหนองแวง และต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง   
    จังหวัดชัยภูมิ  
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และ  
    อ าเภอเมือง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
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   2.4  ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                 
    สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปด้านทิศเหนือในพ้ืนที่ ต าบลนางแดด  ประกอบด้วยภูเขาและ
   ที่ราบสูง จากทางทิศเหนือทอดตัวลงมาทางใต้ ดังนั้น จึงเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าชี ที่มี
   จุดก าเนิด ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว โดยมีความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 300 เมตร 
   ถึง 220 เมตร จากระดับน้ าทะเลบริเวณโดยทั่วไปถัดจากภูเขาลงมาเป็นพ้ืนที่แบบลูกคลื่น
   ลาดถึงที่ราบ และที่ราบสูงการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปมีการปลูกพืชไม้ผลและท านา  บริเวณ



   ตรงกลางในพ้ืนที่ต าบลวังชมภู เป็นพ้ืนที่ดอนสลับกับพื้นท่ีลุ่มบางส่วนมีแม่น้ าชี ไหลผ่าน 
   เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ต าบลนางแดด ต าบลหนองแวง และต าบลท่าใหญ่ บริเวณด้านทิศ
   ตะวันตกของต าบลเป็นพื้นที่ปุาภูเปูง ที่ยังมีสัตว์ปุาเหลือให้เห็น เช่น กระต่าย อีเห็น  
   กระรอก กระแต ฯลฯ ส่วนด้านทางทิศใต้ในพ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง เป็นพื้นที่ราบเขา แบบลูก
   คลื่นทอดตัวลงสู่ตอนใต้ของต าบลและเป็นแหล่งก าเนิดของล าน้ าเจียง บนเทือกเขาพญาฝุอ
   ท าให้ล าน้ าเจียงและล าน้ าเจาไหลผ่านในพ้ืนที่ต าบล ซึ่งเหมาะสมต่อ การท าเกษตรกรรม  
   2.5 ภูมิอากาศ    
    ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
   -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลาง เดือน พฤษภาคม อากาศร้อน 
   และแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง 
   หรืออาจมลีูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน"  
   อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิ ประมาณ 40 
   องศาเซลเชียส ขึ้นไป  
   -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน พฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม    
   แต่อาจเกิด "ช่วงฝนทิ้ง"ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และ
   มีฝนน้อยนานนับเดือน   
   -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลาง เดือน ตุลาคม ถึงกลาง เดือน กุมภาพันธ์ ในช่วงกลาง        
   เดือน ตุลาคมนาน ราว 1-2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศ 
   แปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาว อุณภูมิ
   ต่ าสุด ประมาณ 15 องศาเซลเซียส   
   2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ    
    ทรัพยากรดิน สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะสมแก่การ เพาะปลูก 
   ท าไร่ ท าสวน การเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี ซึ่งมีจุด 
   ก าเนิดในพ้ืนที่เขต รักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว ต าบลนางแดด และล าน้ า ล าห้วย สาขาท่ี 
   ส าคัญหลายสาย ดังนี้  
   1)  พ้ืนที่ต าบลนางแดด   
   ล าห้วยอ้ายเสาร์ ,ล าห้วยโคลงช้าง ,ล าห้วยหมาใน, ล าห้วยม่วง, 
    ล าห้วยกล่ า ,ล าห้วยกุ่ม และล าน้ าสะพุง  
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   2)  พ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง  
   ล าน้ าเจียง และ ล าน้ าเจา   
   3)  พ้ืนที่ต าบลวังชมภู  
   ล าห้วยยางกระโหม ,ล าห้วยคลองนา ,ล าห้วยยางขี้นก ,ล าห้วยบง และล าห้วยซับหลิ่น  
   ทรัพยากรปุาไม้ที่ส าคัญในพ้ืนที่ ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว  อยู่ด้านทิศ 
  เหนือในพ้ืนที่ต าบลนางแดด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อยู่ด้านทิศ ตะวันตกในพื้นที่
  ต าบลนางแดดและต าบลถ้ าวัวแดง และปุาภูเปูงอยู่ในพื้นที่ต าบลวังชมภู    
   2.7 ลักษณะของประชากรในพ้ืนที่  

 
ที่  

 
ต าบล  

ประชากร   
ครัวเรือน  ชาย  หญิง  รวม  

1 นางแดด  7,274 7,100 14,374 5,094 



2 
3 

ถ้ าวัวแดง  
วังชมภู  

5,208 
4,145 

5,139 
4,119 

10,347 
8,264 

3,351 
2,289 

รวม  3 ต าบล  16,627 16,358 32,985 10,734 
 
    ที่มา:ส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองบัวแดง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
    จ านวนประชากรแฝง ประมาณ 3,000 คน     
   2.8 โครงสร้างพื้นฐาน   
        ด้านคมนาคม มีถนนสายส าคัญ ได้แก่   
   1)  ถนนทางหลวงชนบทสายหนองบัวแดง – บ้านโหล่น เปน็ถนนลาดยางที่เป็นเส้นทาง  
   เชื่อมระหว่างต าบลนางแดด และต าบลหนองบัวแดง           
   2)  ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายโนนเหม่า – บ าเหน็จสุวรรณ                 
   เป็นถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบลนางแดด ต าบลวังชมภู ต าบลถ้ าวัวแดง  
   3)  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2359 สายหนองบัวแดง- ภักดีชุมพล เป็นถนนลาดยาง 
   ที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอ าเภอหนองบัวแดงและอ าเภอภักดีชุมพล โดยผ่านพื้นที่     
   ต าบลหนองบัวแดง ต าบลกุดชุมแสง ต าบลคูเมืองต าบลท่าใหญ่ ต าบลถ้ าวัวแดง          
   อ าเภอหนองบัวแดง และต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล  
   4)  ถนนทางหลวงชนบท ชย 5032 เป็นถนนลาดยางที่เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างต าบล  
   หนองบัวแดง ต าบลหนองแวงและต าบลวังชมภู             
        ด้านไฟฟูา จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูา 45 หมู่บ้าน     
       ด้านประปา จ านวนหมู่บ้านที่มีประปา 45 หมู่บ้าน    
       ด้านการติดต่อสื่อสาร ประชาชนในพื้นท่ีใช้การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่  
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   3. การเมืองการปกครอง   
      3.1 การปกครองท้องที่ พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ประกอบด้วย 3 ต าบล  
                    45 หมู่บ้าน ดังนี้  

 

ที่  ต าบล  หมูํบ๎าน  พ้ืนที่ (ตร.กม.)  พ้ืนที่  ( ไรํ )  
1 
2 
3 

นางแดด  
ถ้ าวัวแดง  
วังชมภู  

22 
12 
11 

664 
194.50 

121 

415,000 
121,562.5 

75,625 
รวม  3 ต าบล  45 979.50  612 ,187.50  

     

                        ที่มา: ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง  

  

     3.2 การปกครองท้องที่ของอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งเป็นอ าเภอเดิมคงเหลือ  เขต 
          การปกครองท้องที่ จ านวน 5 ต าบล จ านวน 85 หมู่บ้าน   
     3.3 การปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี ประกอบด้วย   
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง ดังนี้   
ที่  องค์กร พ้ืนที่  ราย  งบประมาณ  



ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

(ตร.กม.)  ละเอียด  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 นางแดด  664  รายรับ  80,172,128.50 88,078,629.27 80,150,170.88 
รายจําย  67,535,748.27 74,934,711.25  65,329,562.89  

2 
 

ถ้ าวัวแดง  
 

194.50 
 

รายรับ  53,090,666.81 57,509,910.13  57,089,190.46  
รายจําย  46,432,461.77  50,428,797.38  51,451,768.70  

3 วังชมภู  121 รายรับ  41,790,000  42,750,000  43,570,000  
รายจําย  40,468,840.03 40,507,824.05  40,678,784.43  

 

     ที่มา : ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง  

  

   3.4 การแบ่งเขตเลือกตั้ง    
    พ้ืนที่ที่ขอจั้งตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา    
   ผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 4 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 1 คน ผู้  
   ได้รับ การเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ปัจจุบัน ได้แก่ นายมานะ โลหะวณิชย์  
   พรรคเพ่ือไทย และ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 1 คน 
   ได้แก่ นายนพเดช  ถ้ าแก้ว   
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   4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ     
      4.1 การเกษตร  
    พ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเป็นอ าเภอต้นน้ าซี มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 115,444 ไร่  
   แบ่งเป็นพ้ืนที่นา 47,364 ไร่ พ้ืนที่ไร่ 46,915 ไร่ พ้ืนที่ไม้ผล 10,273 ไร่ พ้ืนที่ไม้ยืน 
   ต้น 5,188 ไร่ พื้นที่ผัก 287 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 5,417 ครัวเรือน สภาพ 
   การผลิต แยกได้ดังนี้      
 
 

 

                   ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง 

   4.2 ข้อมูลด้านการปศุสัตว์   

ที่  พืชเศรษฐกิจ  พ้ืนที่ปลูก
(ไรํ )  

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไรํ )  

จ านวนครัวเรือนที่
ปลูก  

หมายเหตุ  

1. ข๎าว  47 ,364  400 4 ,796   
2. อ๎อยโรงงาน  18 ,575  13 ,000  1 ,693   
3. มันส าปะหลัง  27 ,485  2,900  2 ,377   
4. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  690  860  92  
5. มะมํวงน้ าดอกไม๎  9 ,095  520  692   
6. ยางพารา  3 ,401  165  246  ไม๎ยืนต๎น  
7. ปาล์มน้ ามัน  871  2 ,055  56 ไม๎ยืนต๎น  
8. กล๎วยหอมทอง  322 800  31  



       

      ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 
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   4.3  การจัดเก็บรายได้ 
ที่  ประเภทภาษี  ปี2561 (บาท)  ปี2562 (บาท)  ปี2563 (บาท)  หมายเหตุ  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ภาษี เงินได๎บุคคธรรมดา  
ภาษี เงินได๎นิติบุคคล  
ภาษีมูลคําเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
อากรแสตมป์  
คําปรับอากร  

   ต๎องประมวลข๎อมูล
แยกต าบล  

ได๎ประสานข๎อมูล
จากสรรพากรพื้นที่

ชัยภูมิแล๎ว  

 รวม      
 

      ที่มา : สรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  
   4.4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ                                                                
        1) พื้นที่ท่ีขอจัดตั้งอ าเภอต้นน้ าซี มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจประกอบด้วย     
    -  กลุ่มอาชีพรวม 27 กลุ่ม   
     -  สินค้า OTOP ขึ้นทะเบียนจ านวน 49 ชนิด     
     -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 20 กลุ่ม เงินทุนสะสมรวม  
        6,992,478 บาท         
     -  กองทุนหมู่บ้านรวมทั้งหมด 45 กองทุน     
     -  สหกรณ์ จ านวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรนางแดด จ ากัด  
     2) การประกอบอาชีพ มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ร้อยละ 80 เป็น
        พ้ืนที่ท านาข้าวและท าไร่ พืชหลักท่ีปลูก คือ อ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปอ มัน 

 
ที่  

 
ต าบล  

เกษตรกร
ผู๎ เลี้ยงสัตว์  

(ราย)  

เกษตรกร
ผู๎ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์  

(ราย)  

 
โคเนื้อ  

 
กระบือ  

 
สุกร  

 
ไกํ  

 
เป็ด  

 
แพะ  

 
แกะ  

1 นางแดด  1,086 94 433 145 1,706 39,452 2,363 367 5 
2 ถ้ าวัวแดง  612 82 499 91 3,650 20,150 1,988 503 0 
3 วังชมภู  571 55 331 38 432 19,011 2,257 312 20 
4 รวม  2,269 231 1,263 274 5,788 78,613 6,608 1,182 25 



        ส าปะหลัง และสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน ล าไย ฝรั่ง แก้วมังกร เงาะ  
        ทุเรียน อาชีพเสริม คือ การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างตัดอ้อยในจังหวัด
                 ต่างๆในช่วง เดือน ธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีรถมารับซื้ออ้อยใน 
       หมู่บ้าน         
   3) รายได้หลักมาจากภาคเกษตร รายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนที่ ทั้ง 3 ต าบล จากข้อมูล 
       จปฐ.ป ี2562 จ านวน 86,586.6 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยของแต่ละ ต าบล จากข้อมูล 
       จปฐ.ป ี2562    
    ต าบลวังชมภู     42,384.30   บาท/คน/ปี  
    ต าบลนางแดด  144,505.07  บาท/คน/ปี  
    ต าบลถ้ าวัวแดง  72,870.50   บาท/คน/ปี  
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     แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ 8 แห่ง ได้แก่  
     1) ชีผุดชีดั้น ที่ตั้ง หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ปุาภูเขียว ชย.6 บ้านโหล่น หมู่ที่ 6        
    ต าบลนางแดด    
    2) น้ าตกดาดาด ที่ตั้ง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ต าบลวังชมภู   
    3) รอยเท้าไดโนเสาร์ ที่ตั้ง บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ต าบลวังชมภู   
    4) อารยธรรมโบราณ บ้านนางแดดเหนือ หมู่ 10 ต าบลวังชมภู   
    5) หน่วยพิทักษ์ปุาถ้ าผาทิพย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 ต าบลถ้ าวัวแดง 
    ปากถ้ ามีหินสวยงามสูงชัน มีทิวทัศน์สวยงาม ภายในถ้ ามีหินงอก หินย้อย สวยงาม   
    6) หลุมทองประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ ในพื้นที่ต าบลถ้ าวัวแดง ในสมัย เจ้าพ่อพระยาแล 
    ได้เกณฑ์ไพร่พลไปขุดทองเพ่ือน าไปส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ หลุมทองมี 
    หลายร้อยบ่อ ลึกประมาณ 3-8 เมตร  
    7) อนุสรสถานวีรชนประชาชน ที่ตั้ง บ้านบ่อทอง ต าบลถ้ าวัวแดง  
    8) สวนปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร 10 แห่งที่ 4 ฟ้ืนฟูต านานปูุพยาแล        
    มาร่อนทองบ่อโขโหล ที่ตั้ง บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ต าบลถ้ าวัวแดง  
   5. ลักษณะทางสังคม  
      5.1 สถานศึกษา 

ที่ สถานศึกษาสังกัด  จ านวนโรงเรียน (แหํง )  หมายเหตุ  
1 
 
2 
 
3 
 
4 

ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  เขต 30 
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 
ศ ูน ย ์พ ัฒ น า เ ด ็ก เ ล ็ก ส ัง ก ัด  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลถ้ าวัวแดง 

1 
 

22 
 

19 
 

1 

 

 รวม 43  
 



        ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1                     
                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 30  

   

   5.2 ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม     
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 98 และศาสนา 
   คริสต์ร้อยละ 2 มีวัด/ส านักสงค์ จ านวน 46 แห่ง โบสถ์คริสต์ จ านวน 9 แห่ง ประเพณีและ
   งานประจ าปี ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ส าคัญของ ท้องถิ่นที่ประชาชนปฏิบัติสืบ 
   ทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่  
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    - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม  
    - ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน มีนาคม  
    - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน  
    - ประเพณีท าบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม  
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  
    - ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  
    - ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประมาณเดือน ตุลาคม  
    - ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน      
    โดยชาวบ้านจะท าต้นกระธูปมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจุดถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มมีการท า
   ต้นกระธูป เมื่อ 40 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจัดท าที่วัดบ้านราษฎร์ด าเนิน หมู่ 2  
   ต าบลหนองบัวแดง  ชาวบ้านที่จ าศีลในเทศกาลเข้าพรรษามีศรัทธาร่วมกันท าดอกกระใหญ่ 
   โดยท าจาก ใบปอสา ขุย มะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ โดยใช้เวลา
   จัดเตรียม และท าต้นกระธูป ตลอดเวลา 3 เดือน ที่เข้าพรรษาเสร็จทันจุดบูชาในวัน 
   ปวารณา  ออกพรรษา ต่อมาทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล ได้สืบสาน การท าต้นกระธูป และ 
   ก าหนดเป็น ประเพณีส าคัญ โดยชาวบ้านแต่ละต าบลจัดท าต้นกระธูปหลากหลายขนาด  
   โดยขนาดเล็ก มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ขนาดใหญ่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร    
    - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญที่สืบทอดกันมา ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ ส าหรับ
   ในครัวเรือน การเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษา
   ถิ่นประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๙๕ พูดภาษาท้องถิ่น คือ ภาษา อีสานสินค้าพ้ืนเมือง
   และของที่ระลึกประชาชนในเขตพ้ืนที่ ได้ผลิตของใช้ พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน ครัวเรือนและจ า 
   หน่วยเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอ จากผ้าฝูายและ 
   ผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ เช่น กระดิบข้าวเหนียว เป็นต้น  
    5.3 การสาธารณสุข  
     มีการให้บริการสาธารณสุข จ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็น สถานีอนามัย       
   ประจ าต าบล จ านวน 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จ านวน 45 แห่ง  มี 
   บุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน 725 คน แบ่งเป็นพยาบาล วิชาชีพ จ านวน 12 คน  
   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 14 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
   จ านวน 699 คน  
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   จ านวนผู้มารับบริการรักษาพยาบาลใน ปี 2563  
ที่  สิทธิในการขอรับบริการ  รับบริการในและนอกเวลา  หมายเหตุ  

1 
2 
3 
4 
5 

ข๎าราชการ /ลูกจ๎าง  
คนตํางด๎าว  
จํายเงินเอง  
บัตรประกันสังคม  
บัตรทอง  

1,798 
123 

- 
1,578 

72,334 

 

 

                    ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัวแดง  

 

   6. สภาพปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่   
      6.1 ปัญหาด้านสาธารณสุข    
ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 1.คนในชุมชนเจ็บปุวยมาก

ขึ้น เชํน เบาหวาน ความ
ดัน ฯลฯ ท าให๎ เสียคําใช๎จํ าย
มาก  

1.นิสัยการบริโภคอาหารที่
นิยมอาหารถุง/อาหาร
ส าเร็จรูป มากขึ้น  
2.สภาพแวดล๎อมสารเคมี  มี
การใช๎มากขึ้น  
3.ขาดการจัดกิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ (การออกก าลั งกาย)  

1.รณรงค์ให๎ราษฎรสนใจ/เกิดการ
เรียนรู๎ เรื่ องการสํงเสริม และดูแล
สุขภาพตนเองและคนในครอบครัว 
โดยวิธีธรรมชาติ  
2.จัดสวัสดิการด๎านสุขภาพ  
3.รณรงค์การปูองกันโรคตํางๆ  

2 2.ปัญหาสารพิษตกค๎างใน
รํางกาย  

1.การประกอบอาชีพมีการใช๎
สารเคมีมากขึ้น  
2.ไมํมีการปูองกันตัว เองใน
การใช๎สารเคมีตํางๆ  

1.รณรงค์การใช๎สารธรรมชาติ
แทนสารเคมี ในการประกอบอาชีพ  
2.ให๎ความรู๎ ในการปูองกันตัวเอง/
การใช๎สารเคมีที่ปลอดภัย  
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    6.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม   
ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 ปัญหาราคาผลผลิต

การเกษตรตกต่ า  
1.ไมํมีอ านาจตํอรอง  
2.ผลผลิตคุณภาพไมํดี  
3.ไมํมีการรวมกลุํมขาย/ตํางคนตําง
ขาย 
4.ผลผลิตมีมาก/ไมํมีการแปรรูป  

1.รวมกลุํมกันขายผลผลิต  
2.ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
3.จัดตั้ งกลุํมเกษตรกร/กลุํมผู๎ ขาย  
4.เน๎นลดต๎นทุนการผลิต  

2 ปัญหาต๎นทุนการ
ผลิตสินค๎าเกษตรสูง  
 

1.พ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไป  
2 . ไมํมีอ า น าจตํอ รองกับผู ๎จ า หนํา ย
ปัจจัยการผลิต  
3.คําจ๎างแรงงานสูง  
4. ไมํมีการรวมกลุํมชํวย เหลือกัน ใน
ชุมชน  
 
 

1.ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีภายนอก  
2.รวมกลุํมกันซื้อปัจจัยการผลิต  
3.ลดการใช๎ปุ๋ยเคมี/ยาปราบศัตรู พืช  
4.เน๎นการใช๎สารธรรมชาติ/ปุ๋ย
ชีวภาพปุ๋ยหมักเ พ่ือลดต๎นทุน  
5.ลดการจ๎างแรงงานในการผลิต เน๎น
ใช๎แรงงานในครัว เรือน  
6.รวมกลุํมชํวยเหลือกันเพื่อลดต๎นทุน
ด๎านการจ๎างแรงงาน  

3 สินค๎าอุปโภคและ
บริโภคราคาแพง  

1.มีการพ่ึงพาสินค๎าภายนอก  
ในชีวิตประจ าวัน  
2.ตํางคนตํางซื้อสินค๎า  
3 . ซื ้อ ส ิน ค ๎า ต า ม ค ํา น ิย ม ใ ช ๎จ ํา ย
ฟุุมเฟือย  

1.ลดการพึ่งพาภายนอกหันมาพึ่งพา
ตนเอง ผลิตเ พ่ือใช๎ เอง  
2.รวมกลุ ํมกันซื ้อ สินค๎าที ่จ า เป็นต๎อ ง
ใช๎ในการลงทุน  
3 . ล ด ก า ร ซื ้อ ส ิน ค ๎า ที ่ ไ ม ํจ า เ ป ็น ห ร ือ
สินค๎า ฟุุมเฟือย  

4 ปัญหาหนี้สินใน
ครอบครัว  
 

1 . ม ีร า ย ไ ด ๎น ๎อ ย ไ ม ํ เ พ ีย ง พ อ ก ับ
รายจําย  
2.คํานิยมการซื้อสินค๎าราคาแพง   
3 . ก า รล งทุนป ร ะกอบอาชีพ ใ ช๎ท ุน
เ พ่ิมขึ้น  

1 . ส ํง เ ส ร ิม น ิส ัย ก า ร ใ ช ๎จ ํา ย อ ย ํา ง
ประหยัด มีแผนการใช๎จํายเงิน  
2 . ส ํง เ ส ร ิม ใ ห ๎ม ีก า ร เ ก ็บ อ อ ม เ ง ิน
เ พ่ิมขึ้น  
3.สํง เสริมอาชีพเ พื่อให๎มีรายได๎อยํา ง
ตํอเนื่อง  
4.สํง เสริมการจัดตั ้ งกองทุนกู ๎ยืม เ งิน
เ พ่ือท าอาชีพดอกเบี้ยต่ า ในหมูํบ๎าน  

5 ปัญหาด๎านที่ท ากิน  1 . พื้นที ่ที ่ดินท ากิน ในอ า เภอต๎นน้ า ซี
สํวน ใหญํเป็นที ่ดิน  สปก .และที่  ปุา
ไม๎ เป็นสํวนมาก  

1.ส ํว น ร า ช ก า ร  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ      
ที่ เกี่ยวข๎องทุกสํวน รํวมประชุมหารือ
หาทางออกเ พ่ือแก๎ปัญหารํวมกัน  

6 ปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรัพยากร  
ธรรมชาติ  

1.ที ่ด ิน ท า ก ิน ใ น พื ้น ที ่ม ีจ า ก ัด แ ล ะ
เป็นที ่ปุา ไม๎จึงมีกา รบุก รุกท า กิน ใน
พ้ืนที่ปุาไม๎บางสํวน  

1.สํวนราชการที่ เกี่ยวข๎องทุกสํวนเข๎า
ม า ห า แ น ว ท า ง จ ัด ส ร ร พื ้น ที ่ท า ก ิน
ให๎กับประชาชนให๎มีคว า ม เหมาะสม
และเพียงตํอการประกอบอาชีพ  
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   6.3 ปัญหาด้านสังคม การเมือง การปกครอง 

       
   7. ข้อมูลศักยภาพ/โครงการพิเศษอ่ืนๆ  
      7.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/โครงการในพระองค์ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
           น้ าล าเจียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ที่ตั้งบ้านคลอง จันลา ต าบลบ้านเจียง อ าเภอ
           ภักดีชุมพล และบ้านหัวนาค า ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัววแดง จังหวัดชัยภูมิ 
                  พระราชด าริ เมื่อปี พ.ศ.2526  
     “…เพ่ือลดผลกระทบต่อราษฎรจ านวนมากที่ต้องอพยพออกจากเข่ือนเก็บ
   กักน้ าล าน้ าชี โดยให้พิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ าล าน้ าชีมาก่อสร้างใต้ลงไป  (อ่างเก็บน้ า
   ยางนาดีในปัจจุบัน) และควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า หรือฝาย ทดน้ าทาง
   บริเวณต้นน้ าล าน้ าชี และตามล าน้ าต่างๆของล าน้ าชี เพื่อจัดหาน้ าช่วยเหลือ หมู่บ้านต่างๆ 
   ให้สามารถมีน้ าท าการเพาะปลูกได้ทั้ง ในฤดูฝน-ฤดูแล้ง และมีน้ าอุปโภค-บริโภคตลอดปี…”  
    1) ความเป็นมาโครงการ  
       กรมชลประทานได้การศึกษาและจัดท ารายงานความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปี 
   พ.ศ. 2514 เสนอให้ก่อสร้างเขื่อนน้ าชี ขนาดความจุ 1,860 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ประสบ
   ปัญหาการอพยพราษฎร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 - 2531 ประชาคมยุโรปได้ศึกษา การใช้น้ าใน
   ลุ่มน้ าชีอย่างเป็นระบบลุ่มน้ า ซึ่งได้เสนอให้ก่อสร้างเข่ือนน้ าชีขนาดเล็กลง และก่อสร้างอ่าง
   เก็บน้ าขนาดกลางที่มีศักยภาพตามล าน้ า สาขาเป็นระบบลุ่มน้ าอีกหลายแห่ง สอดคล้อง
   กับแนวพระราชด าริ กรมชลประทานจึงได้ศึกษาวางโครงการอ่างเก็บน้ าล าเจียง  อัน 
   เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของล าน้ าชี แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2554  
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    2) วัตถุประสงค์โครงการ  
       2.1 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ า   
            ต้นทุนในการผลิตน้ าประปา  

ที่  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก๎ไข  
1 ปัญหายาเสพติด  

 
1 . ไ ม ํม ีอ า ช ีพ เ ส ร ิม ใ น
ครอบครัว/ชุมชน  
2 . ไ ม ํม ีก ิจ ก ร ร ม ใ ห๎
เ ย า ว ช น เ ข ๎า ม า ม ีส ํว น
รํวม 
3 . ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส น ับ ส น ุน ด ๎า น ก า ร
พัฒนาเยาวชน  
4 . ก า ร ร ับ ว ัฒ น ธ ร ร ม
ตะวันตก 

1 . จัด ฝึก อบ ร มด๎า น อา ชีพ แ กํก ลุ ํม เ ย า ว ช นต าม คว า ม
สนใจ 
2.จัดกิจกรรมให๎ เยาวชนได๎แสดงออกในทางสร๎างสรรค์
ในชุมชน  
3.สนับสนุนงบประมาณด๎านการ  
พัฒนาเยาวชน (การจัดคําย)  
4.ให๎การเรียนรู๎ทักษะการใช๎ชีวิตที่ถูกต๎องในสังคม  
5.สํงเสริมการศึกษาทั้ งในและนอกระบบ  
 

2 ปัญหาอบายมุข  
(การพนัน สุรา 
บุหรี่ )  

1.คํานิยมที่ผิด  
2.สภาพแวดล๎อม  
ความเคยชินที่ เคยท ามา  

1.รณรงค์ให๎ปรับเปลี่ยนคํานิยม  
2.อบรมให๎ความรู๎ถึ งโทษและพิษภัยที่ เกิดจากอบายมุข  
3.จัดกิจกรรมสํงเสริมอาชีพ  



      2.2 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณโครงการ  
      2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ าและท าประมงพ้ืนบ้าน  
   3) ลักษณะโครงการ  
    ลักษณะทางอุทกวิทยา  
       ฝนเฉลี่ยต่อปี 1,360 มิลลิเมตร  
        ปริมาณน้ าไหลลงอ่างเก็บน้ าเฉลี่ย 71.15 ล้าน ลบ.ม./ปี   
    ลักษณะท านบดิน  
       ประเภท ดินถมเนื้อเดียว (Homogeneous Earth Fill)  
       ระดับสันเขื่อน +278.50 เมตร (ร.ท.ก.)  
       ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร  
       ความยาวสันเขื่อน 1,700 เมตร ความสูง 24.50 เมตร  
       ความจุที่ระดับน้ าต่ าสุด 1.47 ล้าน ลบ.ม.(+262.00)   
       ความจุที่ระดับน้ าเก็บกัก 38.19 ล้าน ลบ.ม. (+274.00)  
       ความจุที่ระดับน้ าสูงสุด 53.21 ล้าน ลบ.ม. (+276.00)  
    อาคารระบายน้ าล้น  
       ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง (Radial Gate) จ านวน 3 บาน  
       ช่องระบายน้ ากว้าง 8.00 ม. สูง 6.00 ม.  
       ระบายน้ าได้สูงสุด 894 ลบ.ม./วินาที  
    อาคารส่งน้ าลงล าน้ าเดิม  
       ชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม. 
       ระบายน้ าได้สูงสุด 33.74 ลบ.ม./วินาที  
   5) ระยเวลาด าเนินการ 4 ปี (2565-2568)  
   6) วงเงินโครงการ 960 ล้านบาท  
   7) ผลประโยชน์โครงการ  
      7.1 เป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค ปีละ 4.177 ล้าน ลบ.ม.  
      7.2 ส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรฤดูฝน 30,000 ไร่ ฤดูแล้ง 5,000 ไร  
      7.3 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และท าประมงพ้ืนบ้าน  
      7.4 ลดปริมาณน้ าหลากบริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณล าเจาบรรจบล าน้ าชี  
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    โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และสถานสูบน้ าด้วย
  พลังงานไฟฟูาในพ้ืนที่ ต าบลนางแดด ดังนี้   
   โครงการพระราชด าริ จ านวน 6 แห่ง ดังนี้          
    1.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านโนนศรีสง่า          
    2.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านคลองเจริญ          
    3.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าบ้านโนนเหม่า  
    4.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าท่าเว้อ  
    5.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยปาดหมี  
    6.  โครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยมะขาม  



        7.2 สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา จ านวน 3 สถานี ดังนี้    
    1.  สถานีสูบน้ าบ้านใหม่ส าราญ หมู่ที่ 10 ขนาด 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า    
    2.  สถานีสูบน้ าบ้านนางแดดบุ่ง หมู่ที่ 1 ขนาด 75 กิโลวัตต์ 100 แรงม้า     
    3.  สถานีสูบน้ าบ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2 ขนาด 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า  
    8. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหากมีการจัดตั้งเป็นอ าเภอ   
    8.1 ด้านการบริการประชาชน ของส่วนราชการต่างๆ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการจาก
   รัฐ สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก เดิมพ้ืนที่ทั้ง 3 ต าบล ที่ขอจัดตั้งเป็น อ าเภอต้นน้ าซี  มี 
   ระยะทางห่างไกลจาก อ าเภอหนองบัวแดง และจังหวัดชัยภูมิ ค่อนข้างมาก   
    8.2. ด้านประสิทฺธิภาพการด าเนินงานของข้าราชการ มีประสิทธิภาพในการท างาน 
   เพ่ิมข้ึนเนื่องจากหากมีการจัดตั้งอ าเภอใหม่ ย่อมส่งผลให้มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  
   ทรัพยากรบุคคลที่เพ่ิมขึ้นในการปฏิบัติราชการที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการใช้ 
   บริการของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก   
    8.3  ด้านประสิทฺธิภาพการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบสนอง 
   นโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งทรัพยากรคน 
   และงบประมานด าเนินการ    
     8.4  ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลดีขึ้นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีอาชีพท า
   ไร่ ท าสวนไม้ผล ย่อมส่งผลให้สามารถท าการค้าขายในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและลดต้นทุน 
   ในการผลิตด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี  
    8.5  ด้านสังคม การเมือง การปกครอง ส่งผลให้เป็นการสนับสนุน การ กระจาย
   ความเจริญ ลงสู่พ้ืนที่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ให้ ดียิ่งขึ้น  
     8.6  ด้านความมั่งคง มีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่เพียงพอต่อการดูแล ให้บริการ
   ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือลดปัญหาความไม่สงบและปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่  
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ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปราย   
นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  7  อ าเภอหนองบัวแดง  โชคดีท่ีจะแยกอ าเภอใหม่  ต าบลนางแดด   
   ต าบลวังชมภู  และต าบลถ้ าวัวแดง  ชาวอ าเภอหนองบัวแดง  ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน
   จะได้เข้าถึงบริการของภาครัฐ  ทุกภาคส่วนที่สะดวกสบาย  รวดเร็ว  ประหยัดในค่าใช้จ่าย
   ในการเดินทางไป – กลับ  เห็นด้วยมาก 
นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  เห็นด้วย  เพราะห่างไกลอ าเภอหนองบัวแดงมาก  ด้านการศึกษาของ 
   นักเรียนมาเรียนมาเรียนล าบากมาก ประชาชนได้รับประโยชน์ ที่ติดต่อภาครัฐทุกภาคส่วน 
นายสุระพล เหมือนสันเทียะ -  ส.อบต. หมู่  14 เห็นด้วยการจัดตั้งอ าเภอใหม่  ประชาชนได้รับประโยชน์  เข้าถึงการ
   บริหาร  สะดวก  รวดเร็ว 
นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์ -  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นด้วยในการจัดตั้งอ าเภอใหม่สถานที่  ท่องเที่ยว  
   ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียไป 
นายถนัด  สะท้าน -  ส.อบต.  หมู่  1  เห็นดว้ย  ที่จัดตั้งอ าเภอใหม่  มีความส าคัญมากทุกสิ่งทุกอย่าง  ต่อ 
   ประชาชน  ทุกด้านของภาครัฐ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก 



   -  ขอมติ  การขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ชื่อ อ าเภอต้นน้ าชี  โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ต าบลวังชมภู 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ   23   เสียง 
    -  ไม่เห็นชอบ                 -   เสียง 
    -  งดออกเสียง        3   เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบการขอจัดตั้งอ าเภอใหม่  ชื่อ อ าเภอต้นน้ าชี  โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่  
   ต าบลวังชมภู       
      

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ปลัด  อบต.ฯ  -  แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ใหม่เพ่ิม  รายละเอียดดังนี้ 
   1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  
    โดยที่มาตรา 83 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้รับ 
   อนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
   ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ โดยความ
   เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
   การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการบริหารหนี้
   สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบาย และก ากับการ 
   บริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้ าประกัน การช าระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ จึงสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   การกู้เงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 83 วรรคสอง แห่ง  
   พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การ
   บริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 2563”  
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   เป็นต้นไป  
    ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลกู้เงินได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
   ดังตอ่ไปนี้ 
    (1) การด าเนินโครงการลงทุน  
    (2) การปรับโครงสร้างหนี้ การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและ
   ประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากที่สุด  
    ข้อ 4 การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
   คณะกรรมการ นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 อาจกู้เงินได้จากแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้  
    (1) การกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
   และองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (2) การกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  



    ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอการกู้เงินให้สภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบล พิจารณาอนุญาตตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลอนุญาตให้กู้เงินแล้ว จึงให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติ 
   กู้เงิน ดังนี้  
    (1) ไม่ก่อให้เกิดภาระช าระหนี้เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยให้ขออนุมัติต่อ 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     (2) มีภาระช าระหนี้เกินอัตราที่ก าหนดตาม (1) ให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงมหาดไทย วิธีการคิดรายได้เฉลี่ยตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณจากประมาณการรายได้
   ตามเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่กู้เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปีของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความ 
   วินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
   พ.ศ. 2563  
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
   อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อาศัยอ านาจตามความใน
   มาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
   มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และ 
   มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
   ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”  
   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
   ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
     “เงินอุดหนุน” หมายความว่า  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
   อุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ 
   หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมาย 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
   เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
    “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า  
   (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
   (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
   (3) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟูา การประปา และองค์การจัดการน้ าเสีย 



    (4) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้อง ตาม 
   กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของ  
   กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และมีการด าเนินการอย่าง
   ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
    (5) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
   ของรัฐ เช่น วัด มัสยิด  
   (6) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญ 
   สาธารณประโยชน์ มิใช่การมุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   ของหน่วยงาน ของรัฐ เช่น มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด  
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   ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้  
    (1)3 โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะ 
   เป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรม
   นันทนาการ     
    ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่
   จะอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับ 
   ประโยชน์จากโครงการ ที่จะให้เงินอุดหนุน  
    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
   ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณา
   ให้เงินอุดหนุน  
    (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับ
   เงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น และตั้งงบประมาณ ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจาก เงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสมหรือเงินกู้  
   ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่
   รัฐจัดสรรให้ดังนี้  
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละสิบ  
    (2) เทศบาลนคร ไม่เกินร้อยละสอง  
    (3) เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ไม่เกินร้อยละสาม  
    (4) องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกินร้อยละห้า  
    กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราตาม
   วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีก่อนการตั้งงบประมาณ โดย 
   ส่วนที่เกินจะต้องไม่เกิน หนึ่งเท่าของอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง และให้ระบุเหตุผลความ 
   จ าเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือประกอบการพิจารณา  



   ข้อ 6 กรณีท่ีเป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ 
   ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจ 
   ด าเนินการตามโครงการที่อยู่ใน ภารกิจดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้
   รัฐวิสาหกิจจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม ข้อ 4 โดยถือว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น 
   การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ 4 (1) ทั้งนี้ไม่น าเงิน อุดหนุนดังกล่าว มานับ
   รวมค านวณอยู่ในอัตราส่วนตาม ข้อ 5  
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    ข้อ 74 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน
   อุดหนุน โดยใช้เงินอุดหนุนที่ได้รับในลักษณะที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
   อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามนั้น 
    ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการและให้ 
   องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม ข้อ 4 โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว
   เป็นการเสนอโครงการขอรับเงิน อุดหนุน ตามข้อ 4 (1) โดยไม่ต้องมีเงินงบประมาณในส่วน
   ของตนเองร่วมสมทบเพ่ือใช้จ่ายในการ ด าเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ไม่น า
   เงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมค านวณอยู่ในอัตราส่วน ตาม ข้อ 5  
   ข้อ 85 หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 
   ภายใต ้หลักเกณฑ์ดังนี้  
   (1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ 
   ขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความ 
   จ าเป็น และรายละเอียดของ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว  
   (2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ  
   ยกเว้นกรณี ตาม ข้อ 7 ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใช้จ่ายในการ 
   ด าเนินการโครงการขอรับเงิน อุดหนุน ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือปรับปรุง
   ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามจ าแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
   ยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายโครงการ เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย  
   ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง  
   (3) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องด าเนินการตามโครงการเอง โดยไม่สามารถมอบหมาย
   ให้ หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนได้  
   ข้อ 96 เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมมีผลใช้บังคับแล้ว 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ และห้ามหน่วยงานที่
   รับเงินอุดหนุน ด าเนินการหรือ ก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน เว้นแต่
   กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ การอุดหนุนงบประมาณตาม ข้อ 7  
    ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับ
   เงินอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ 
   ขอรับเงินอุดหนุน เว้นแต่กรณี การขอรับเงินอุดหนุนตาม ข้อ 6 และ ข้อ 7 ส าหรับองค์กร
   ประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กร การกุศลให้จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของ
   หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ตามแบบที่ปลัดกระทรวง  
   มหาดไทยก าหนด 
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    ข้อ 10 ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของตน หากมี
   รายได้ เพียงพอ จึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนนได้โดยให้ 
   เบิกจา่ยจากงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ตั้งไวในหมวด
   เงนิอดุหนุน  
   ข้อ 11 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
   เงนิ และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ข้อ 12 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการ 
   ด าเนินการ โครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี 
   ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
   ข้อ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนไว้ในงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก่อนวันที่ 
   ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  
   0808.2/ว 74 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการใช้ 
   งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท 0808.2/ว 2516 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่องแนวทางการตั้ง งบประมาณ 
   รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  
   2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
   เพ่ือสนับสนุนกีฬา ให้ถือว่าเป็นการให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
   ระเบียบนี้ ส าหรับกรณีที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ 
   กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
   ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความวินิจฉัย 
   ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 

   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 
    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพ 
   ปจจุบัน 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการ 
   บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล 
   พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคการบริหาร 
   สวนต าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
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     ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543” 
     ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



   เปนตนไป 
    ขอ 3 ใหยกเลิก 
      (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2531 
      (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
      (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 
      (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
      (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 
      (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
   ขององคการบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2538 
      บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนสวนที่ก าหนดไวแลวในระเบียบนี้
   หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
     ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมีอ านาจตีความ 
   วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ก าหนดหลักเกณฑและก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
   ด าเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 
   ราชการจังหวัดได 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

   ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
     “ประโยชนตอบแทน” หมายความวา คาเชา เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอยางอ่ืนที่ให 
   เปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน 
     “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
   เทศบาล องคการบริหารสวนต าบล และองคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตาม 
   กฎหมาย 
     “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ 
   มนตรีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนต าบล และผูบริหารทองถิ่นอ่ืนที่ 
   กฎหมายก าหนด 
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     พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
   พนักงานเทศบาล พนักงานสวนต าบล และพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน ที่กฎหมายก าหนด 

 

หมวด 2 
การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 

   ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหด าเนินการ 
   โดยวิธีประมูล 
     (1) มีก าหนดไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอ านาจอนุมัติ 
    (2) มีก าหนดเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 



     การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถาทีความจ าเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการใหผู 
   บริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบด าเนินการเปนอยางอ่ืน โดยไมตอง 
   ด าเนินการประมูลก็ไดทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
    ขอ 7 การใหเชาที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวรใหมี 
   เงื่อนไขดังตอไปนี้ 
     (1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีก าหนดไมเกินสามปนับแต 
    วันลงนามสัญญาเชา 
     (3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอ 
   สรางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นก าหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอา 
   ประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูช าระเบี้ยประกันภัยแทนผูให
   เชาทั้งสิ้น 
     (4) ใหผูเชาช าระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทองที่หรือภาษีอื่นใด 
   ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น 
     ถามีเหตุจ าเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสราง 
   ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ า 
   กวาทุนกอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหา
   ประโยชน ตามขอ 15 วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ 
    ขอ 8 ภายใตบังคับตามขอ 6 การใหเชาใหด าเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการ 
   และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
     (1) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ ส านักงานของ 
   องคกร 
     (2) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจ านวนเงินไมต่ํากวารอยละหา 
   แตไมเกินกวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1) 
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     (3) ใหผูประมูลไดไปท าสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหา 
   วันนับแตวันทีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปท าสัญญาเชาภายใน 
   ก าหนดดังกลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ 17 ในวันท าสัญญาใหองคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่นริบหลักประกันตาม (2) 
     (4) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ผูมีอ านาจอนุมัติก าหนดเปนกรณีๆ ไป 
    ขอ 9 ประกาศหรือใบแจงความตามขอ 8 (1) อยางนอยใหแสดงรายการ 
   ดังตอไปนี้ 
     (1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา 
     (2) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงมี 
   อาชีพมั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
   ขึ้นศาลเวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีค าสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 
     (3) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาที่จะใหองคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 
     (4) ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดรับซองประมูล 



    (5) จ านวนเงินที่ก าหนดเปนหลักประกันซอง ถานที่รับหลักประกันซองและให 
   ก าหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประสงคประมูลไดไมไปท าสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทอง
   ถิ่นภายในก าหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
     (6) ก าหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่ก าหนดไว 
   ในขอ 17 
     (7) ในเสนอราคาประมูลใหลงจ านวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ 
   ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนส าคัญ 
     (8) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่น 
    (9) ก าหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือยื่นซอง 
   ประมูลตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
     (10) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลจะติดตอ เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
   การประมูลอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
     (11) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสิทธิที่จะใหผู 
   ประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ท าการประมูล โดยไมจ าเปนตองใหผูที่เสนอ 
   ประโยชนตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ไดทั้งนี้ผูเขาประมูลไมมี
   สิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
    ขอ 10 การประมูลตามขอ 6 ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเรื่อง 
   ดังกลาว ดังตอไปนี้ 
     (1) คณะกรรมการรับซองประมูล 
     (2) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
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     คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ง 
   คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไปและกรรมการอีกอยาง 
   นอยสองคนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่น หากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น 
   ท าหนาที่ดังกลาวได้เนื่องจากมีพนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
   หนาที่ไดหรือกรณีจ าเปนหรือเพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขา
   ราชการอ่ืนเปนประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได 
     การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซ่ึงเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
   คณะกรรมการตาม (1) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (2) 
    ขอ 11 การประชุมเพ่ือปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ 10 
   และขอ 15 แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ 
   ทั้งหมดใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติมติของ 
   คณะกรรมการดังกลาวใหถือเสียงขางมาก 
    ขอ 12 คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
     (1) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวที่หนาซอง 
   ประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือชื่อก ากับไวดวย 
     (2) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว 
   ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน 
     (3) รับเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่อง 
   การประมูล 
     (4) เมื่อพนก าหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและให 



   รีบสงมอบซองประมูลทั้งหมด เอกสารตางๆ ตาง (3) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซอง 
   ประมูลตอคณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อด าเนินการตอไป 
    ขอ 13 คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
    (1) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะ 
   เวลาเปดซอง และใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชี 
   เปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อก ากับไวดวย 
     (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตาง ๆ วาเปนไปตามเงื่อนไข
   ในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 
     (3) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (2) 
     (4) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุล 
   พินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ไดโดย 
   ค านึงถึงประโยชนตอบแทนขั้นต่ าตามขอ 15 (1) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 
     ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะ 
   กรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอ 
   ประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา 
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     (5) เสนอความเห็นพรอมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการประมูลที่ไดรับไวทั้งหมดใหผู 
   บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
    ขอ 14 การประมูลใหเชาตามขอ 6 หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูลแตเสนอประ
   โยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ ากวาที่ก าหนดตาม ขอ 15 (1) 
   ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
     ในกรณีที่มีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่ 
   จะด าเนินการตอไป ใหด าเนินการตามขอ 13 (4) โดยอนุโลม 
    ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
   ด าเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผูเปนหัวหนาประจ ากิ่ง
   อ าเภอกรณีองคการบริหารสวนต าบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน
   ขององคการบริหารสวนทองถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่นที่จัดหา 
   ประโยชนเปนประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนผู 
   แทนสวนราชการทีเ่กี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการก าหนด
   อัตราคาเชา มีจ านวนตามความเหมาะสมเปนกรรมการ 
     ใหคณะกรรมการมีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
     (1) ก าหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไวโดยค านึงถึงสภาพและท าเลของอสังหาริมทรัพยนั้น 
     (2) ก าหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา  
   ภายหลังการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ให 
   ก าหนดไวลวงหนากอนเชาและการตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 
     (3) ก าหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการ 
   เชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
     การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีประโยชนตอบ 
   แทนไมต่ ากวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนก าหนด เวนแตกรณีมีเหตุจ าเปนให 
   คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขามมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 



    ขอ 16 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง 
   อยางใด ดังตอไปนี้ 
     (1) เงินสด 
    (2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คนั้น 
   ช าระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันท าการ 
     (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่ก าหนดทาย 
   ระเบียบนี้ 
     (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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    ขอ 17 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยจาก
   ผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
    ขอ 18 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป 
   ตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้ 
     กรณีท่ีไมอาจท าสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจ าเปนตองรางสัญญาเชาใหมให 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้น
   ไปใหส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตท าสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการ 
   พิจารณาของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุดแลว 
    ขอ 19 การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (1) มีก าหนดไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอ านาจอนุมัติ 
     (2) มีก าหนดเกินสามปใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
    ขอ 20 การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (1) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามปใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอ านาจ 
   อนุมัติ 
     (2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามปใหสภาทองถิ่นมีอ านาจอนุมัติ 
    ขอ 21 เวนแตจะก าหนดไวเปนอยางอ่ืน การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ 20 จะกระท าไดก็ 
   ตอเมื่อผูเชาเดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญา 
   เชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 
    ขอ 22  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา  
   การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามอัตราทีค่ณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่นนั้นก าหนด 
   ขอ 23  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะตออายุสัญญา
   เชาใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นค าขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบแทนให
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาค าขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ 15 (2) 
   แลวเสนอผูมีอ านาจอนุมัติตามขอ 19 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาค าขอตออายุ
   สัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไมอยูในหลักเกณฑตามขอ 15 (2) ก็ใหด าเนินการใหเช่า 
   อสังหาริมทรัพยตามขอ 6 
    ขอ  24 การใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระท าไดก็ตอเมื่อคูสัญญาได
   ตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชาน าอสังหาริมทรัพยที่เชา 



   ไปใหบุคคลอ่ืนเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิม 
   แสดงความยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชา
   ตามแบบทายระเบียบนี้ 
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   ขอ 25 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่น 
   ก าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ 
   อสังหาริมทรัพยที่ใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
   ขอ 26  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดด าเนินการเรื่องเก่ียวกับสัญญาการจัดหา 
   ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช 
   บังคับก็ใหด าเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะด าเนินการท าสัญญาแลวเสร็จ 

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนต าบลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
   -  ไม่มี 
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
    ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 

 
 

 
              (ลงชื่อ)...................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามปูอม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 
 
 

                  (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

                                               (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                    
 

         (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         
 

                                               (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 


