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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1 ประจาํป 2563  

วันท่ี  14  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

................................................ 

เม่ือถึงเวลา  09.30  น.  นางนกแกว  นออุน  เลขานุการสภา อบต.แกงโสภา  ตรวจสอบลายมือชื่อ

สมาชิกผูเขาประชุม  เม่ือเห็นวามีสมาชิกมาประชุม  จํานวน  22  คน   ไมมาประชุม  -  คน  จึงเชิญสมาชิก

เขาหองประชุม  โดยมี  วาท่ีรอยตรี  สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา   

ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

เปดประชุมเวลา  09.43  น. 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี  1  ประจําป พ.ศ.2563 

…………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา   

        สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป  2563  เม่ือวันท่ี  14  พฤษภาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

 1.  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

1.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ.2564  วาระท่ี  1  ข้ันรับหลักการ 

1.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

1.3 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   

      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

1.4เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

2. ขอใชพ้ืนท่ีของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา  

13/1 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีสํานักงาน

สวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

3. ขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขตปา  ตามมาตรา  54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  

2484  ในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงาม  และโครงการปรับปรุงรานคา

หนาน้ําตกแกงซอง  หมูท่ี 9  บานแกงซอง 

4. ขออนุมัติเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  

2484  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ  และโครงการขุดลอกสระกลุมบานนายเทพ  หมูท่ี  2  บานแกงกุลา 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 

............................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  (ถามี) 

ประธานสภา   1. ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาไดมีมติกําหนดการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจําป 2563 เริ่มสมัย

ประชุมระหวางวันท่ี  10 – 24  สิงหาคม 2563  และประธานสภาฯ ไดนัดประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2563  

ในวันนี ้ วันท่ี  14  สิงหาคม  2563 

  2. การประชุมวนันี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมท้ังหมด 22 คน ไมมีผูขาดประชุม 

     มีผูเขารวมประชุม  จํานวน  12  คน 

    3. ในการประชุมนี้  ขอใหผูมาประชุมและผู เขารวมประชุมทุกทานปดเสียง

โทรศัพทมือถือ หรือเปดเปนระบบสั่นเพ่ือใหเกียรติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน   เรียนทานประธานสภา และทานสภาชิกสภาทุกทาน ในระเบียบวาระนี้ฝายบริหาร

มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

เรื่องท่ี  1  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทานท่ีเขารวมกิจกรรมในวันแม วันท่ี 12 

สิงหาคม 2563 ท่ีบริเวณวัดลานหญา และสวนปาสาธารณประโยชนของหมูบาน 

ตามโครงการจิตอาสารวมกับอําเภอวังทอง ครับ   

เรื่องท่ี 2 ขอแนะนําพนักงานท่ียายเขามาดํารงตําแหนงในสายงานสายผูบริหารใหม  

จํานวน  3  ทาน  ดังนี้ 

- นางสาวศิริรัตน  จันทรรักษ  ตําแหนง  หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย สํานักปลัด มาจากองคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก 

- นางสาวเกศริน  สวนบุญ  ตําแหนง  หัวหนาฝายการเงิน สังกัดกองคลัง  มาจาก

องคการบริหารสวนตําบลทองแท  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 

- นางสาวนารีรัตน  กันธุ  ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา สังกัดกอง

การศึกษา มาจากองคการบริหารสวนตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

เรื่องท่ี 3 ในวันนี้เปนการประชุมเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอรางงบประมาณรายจายใหทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม เพ่ือท่ีจะได

ใชจายงบประมาณใหเปนปกติ  หากเสนอไมทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ตองขอ

อนุมัติตอสภาทองถ่ินโดยตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน  รางงบประมาณรายจายท่ี

แจกใหกับสมาชิกสภาทุกทานนั้น  จะประกอบดวยกันอยู 2 สวน สวนแรกจะเปน

รางงบประมาณรายจายประจําปท่ีไดลงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร (e-laas) สวน

อีก 1 เลม จะเปนประมาณการโครงการท่ีตั้งงบประมาณไวในรางขอบัญญัตินี้ 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปองกันการทุจริต  โดยใหทําประมาณการแยก

จากรายจายงบประมาณประจําป  

(ปลัด อบต. ปฏิบัติ หนาที ่

นายก อบต.แกงโสภา) 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แกงโสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ประจําป 2563 

เม่ือวันท่ี  14  พฤษภาคม  2563 

ประธานสภา ตามท่ีไดสงรายงานการประชุมสภา อบต.แกงโสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป 

2563  เม่ือวันท่ี  13  พฤษภาคม  2563  ไปใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจดู

เปนการลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกทานใดเห็นวามีขอความใดขาดตกบกพรองใน

สาระสําคัญ หรือไม   

(ใหเวลาสักครู)  

ถาไมมี  กระผมจะขอถามมติท่ีประชุม  ดังนี้  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรรับรอง

รายงานการประชุม  ขอใหยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม จํานวน 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

   1.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.2564  วาระท่ี  1  (ข้ันรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้มีระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

ขอ 23 “ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห  และ

แกไขงบประมาณในชั้นตน  แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน” 

เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน  ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปน

งบประมาณประจําปแลว  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม  และจัดทําเปนราง

งบประมาณรายจาย  เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผูบริหาร

ทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  ภายในวันท่ี  15  สิงหาคม” 

2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 

มาตรา 46  (2)สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและให  ความ    

                             เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

มาตรา  87 วรรคหนึ่ง บัญญัติไวโดยมีสาระสําคัญดังนี้ “งบประมาณรายจายประจําป

และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวนตําบล  ใหจัดทําเปน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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-  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณา

 ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว 

-  ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาองคการบริหาร

   สวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น 

- ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ 

   จํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิได 

   เปนรายจายท่ีเปนเงินสงใหตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงินท่ีกําหนดใหจายตาม 

   กฎหมาย 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ขอ 43 กําหนดวา รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

   (1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

   (2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

   ขอ 44 วรรคทาย การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความใน

     หมวด 4 วาดวยงบประมาณ 

  ขณะนี้ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวน

ตําบลแกงโสภา ไดดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2564 เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ใหท่ีประชุมพิจารณา  ในวาระท่ี  1  (ข้ันรับ

หลักการ)  และในลําดับตอไป  ขออนุญาตใหทานนายกองคการบริหารสวนตําบลแกง

โสภา  ไดชี้แจงหลักการและเหตุผลแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

2564  ใหท่ีประชุมทราบตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน   เรียนทานประธานสภา ทานรองประธานสภา  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแกงโสภาทุกทาน บัดนี้ถึงเวลาท่ีผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

แกงโสภาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา     

จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 73,921,505.61 บาท 

(ปลัด อบต. ปฏิบัติ หนาที ่

นายก อบต.แกงโสภา) 
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  1.1.2 เงินสะสม จํานวน 35,620,147.41 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,212,109.90 บาท 
  1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม    

        0.00 บาท 
  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 152,566.14  

       บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 (1) รายรับจริง จํานวน 54,767,124.06 บาท ประกอบดวย 
  หมวดภาษีอากร จํานวน 252,821.00 บาท 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 402,884.23 บาท 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 800,832.04 บาท 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 29,070.00 บาท 
  หมวดรายไดจากทุน จํานวน 16,000.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,773,790.79 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,491,726.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 102,511.00 บาท 
 (3) รายจายจรงิ จํานวน 40,143,625.53 บาท ประกอบดวย 
  งบกลาง จํานวน 13,868,795.00 บาท 
  งบบุคลากร จํานวน 12,892,061.00 บาท 
  งบดําเนินงาน จํานวน 6,388,537.53 บาท 
  งบลงทุน จํานวน 3,001,184.00 บาท 
  งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,993,048.00 บาท 
 (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 102,511.00 บาท 
 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 11,721,650.00 บาท 
 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

 (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

 

3. ในปงบประมาณ 2564  ผูบริหาร อบต.แกงโสภา ประมาณการรายรับไวท่ี 64,000,000   

บาท และประมาณการรายจายไวจํานวน 64,000,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพ่ือใหมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 
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เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562  มาตรา 87  บัญญัติให งบประมาณรายจายประจําปของ

องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แต

นายกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 46 บัญญัติให สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

หลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และบัดนี้ขาพเจาขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ

รายจายท่ัวไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา  

อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  64,000,000  บาท  

จายจากเงินรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  โดย

แยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารรางงบประมาณท่ีประธานสภาฯ  ได

นําสงใหทุกทานแลว  (ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมตอไป) 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารทั่วไป 18,885,140 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 535,550 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 12,438,082 

    แผนงานสาธารณสุข 723,000 

    แผนงานสงัคมสงเคราะห 20,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 5,391,980 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 150,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,732,500 

    แผนงานการเกษตร 60,000 

ดานการดาํเนินการอ่ืน  

    แผนการงบกลาง 20,893,748 

งบประมาณรายจายทัง้สิ้น 64,000,000 
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ประธานสภาฯ  ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได

นําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอท่ี

ประชุมเรียบรอยแลว  ลําดับตอไปจะเปนการอภิปรายในหลักการและเหตุผล ซ่ึงมี

ระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนี้   

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ขอ 47 กําหนดวา ในการพิจารณาญัตติขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ิน ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

  ขอ 62 เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอบัญญัติขอให

 ปดอภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม 

 ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยู

 ในท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.แกงโสภา ทานใดประสงคจะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ            

(ใชเวลาอภิปรายประมาณ 30  นาที) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายเพ่ิมหรือไม  เม่ือไมมีผูใดจะอภิปราย กระผมขอใหสมาชิก

เสนอญัตติใหปดอภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หรือไม ขอผูเสนอ 1 ทานครับ 

นายอาทิตย  จันตะสา เม่ือไมมีผูใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติใหปดอภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับ 

(ส.อบต.หมู 5) หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองคําเสนอของนายอาทิตย  จันตะสา ครับ 

ผูรับรอง 1. นายอุทัย โพธิกุล  ส.อบต.หมู 1 

2. นายแหลม  ขันตีมิตร ส.อบต.หมู 4 

3. นางบัวเรียน บัวส ิ  ส.อบต.หมู 4 

4. นายประสิทธิ์ ทองเลี่ยน ส.อบต.หมู 5 

5. นายปญญา ตุมโฮม  ส.อบต.หมู 6 

6. นายสมบูรณ จํารูญ  ส.อบต.หมู 7 

7. นายเขียน สสีวัสดิ ์  ส.อบต.หมู 8  

8. นายอําพล อมกระโทก ส.อบต.หมู 10 

ประธานสภาฯ เม่ือท่ีประชุมมีติรับรองการปดอภิปรายแลว  กระผมจะไดขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบ

การปดอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ หรือไม 
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหปดการอภิปราย 20 เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2  เสียง 

ประธานสภาฯ เนื่องจากญัตติขอใหปดอภิปรายตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม ซ่ึงท่ีประชุมในวันนี้มีสมาชิกมาประชุม 22 คน 

จึงตองมีมติรับรองจํานวน 8 เสียงข้ึนไป กระผมขอประกาศใหทุกทานทราบวา มีมติ

รับรองญัตติขอใหปดอภิปรายท่ีเสนอโดย นายอาทิตย  จันตะสา  ส.อบต.หมูท่ี 5  โดย

มีมติรับรอง 8 เสียง และ สภามีมติเห็นชอบใหปดการอภิปราย 20 เสียง ไมเห็นชอบ – 

เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ถือวาไดปดอภิปรายโดยชอบแลวตามท่ีระเบียบกฎหมาย

กําหนด 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ตอไป เปนการขอมติตอท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลแกงโสภา เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หรือไม ผูใดเห็นชอบใหรับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.2564  จํานวน  20 เสียง ไมรับหลักการ 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

(มีมติรับหลักการ เวลา 10.50 น.) 

ประธานสภาฯ ขอประกาศใหทุกทานทราบวา มติท่ีประชุมสภา อบต.แกงโสภา ครั้งนี้  มีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โดยมีมติรับรอง 20 เสียง  

         ไมรับรอง 1 เสียง  

         งดออกเสียง 1 เสียง  

เปนอันวา สภา อบต.แกงโสภา ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ในเวลา 10.50 น. 

ประชุม รับทราบ 

1.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2564 

ประธานสภาฯ    เม่ือสมาชิกทุกทานไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2564  แลวนั้น  ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงมี

ระเบียบท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการปะชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ขอ 45 วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมไดและ

ในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่

ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
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ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอย

กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตามขอ 105 (3) ถือเปนคณะกรรมการสามัญ

ตามขอ 103 (1 ) จึงประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม

เกินเจ็ดคน 

ขอ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อ ใน

กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปน

หนาท่ี ของเลขานุการสภาทองถ่ิน  

ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก

กรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ 

ขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหาร

ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 

ประธาน ตามท่ีชี้แจงขอระเบียบกฎหมายแลวนั้น ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึงประกอบดวย 

สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ขอมติท่ีประชุมวาจะ

ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 

ผูเสนอ  นายสุนันท  วาสุชาติ  ส.อบต. หมูท่ี 3 เสนอจํานวน 3 คน 

ผูรับรองคนท่ี 1  นายอาทิตย  จันตะสา   ส.อบต. หมูท่ี 5 

ผูรับรองคนท่ี 2  นายสมบูรณ  จํารูญ   ส.อบต. หมูท่ี 7 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม (ใหเวลาสักครู)   ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม

เห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนสามคนขอเชิญยกมือ 

ท่ีประชุม   มีมติกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  3  ทาน 

ประธานสภาฯ  ลําดับตอไปขอใหสมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี  1  พรอมผู

รับรอง 2 คน  

ผูเสนอ  นายปญญา  ตุมโฮม  ส.อบต. หมูท่ี 6 เสนอ นายอาทิตย  จันตะสา  ส.อบต. หมูท่ี 5 

ผูรับรองคนท่ี 1  นายเขียน  สีสวัสดิ์   ส.อบต. หมูท่ี 8 

ผูรับรองคนท่ี 2  นายสะพรั่ง  อมดวง  ส.อบต. หมูท่ี 7 

ประธานสภา  มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีกหรือไม (ใหเวลาสักครู)  ถาไมมี   

  สรุปกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1  คือ นายอาทิตย  จันตะสา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตอไปขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  พรอมผูรับรอง 2 คน  

ผูเสนอ  นายสะพรั่ง  อมดวง  ส.อบต.หมูท่ี 7 เสนอนายสมศักดิ์  มีไผขอ  ส.อบต. หมูท่ี 9 
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ผูรับรองคนท่ี 1  นายสนธยา  ธีระ  ส.อบต. หมูท่ี 2 

ผูรับรองคนท่ี 2  นายสมชาย  มาเขียว  ส.อบต. หมูท่ี 9 

ประธานสภา  มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีกหรือไม (ใหเวลาสักครู)  ถาไมมี   

  สรุปกรรมการแปรญัตติคนท่ี  2  คือ นายสมศักดิ์  มีไผขอ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตอไปขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  พรอมผูรับรอง 2 คน  

ผูเสนอ  นางบัวเรียน  บัวสี  ส.อบต. หมูท่ี 4 เสนอ นายประสิทธิ์  ทองเลี่ยน  ส.อบต. หมูท่ี 11           

ผูรับรองคนท่ี 1  นายแหลม  ขันตีมิตร  ส.อบต. หมูท่ี 4 

ผูรับรองคนท่ี 2  นายอาทิตย  จันตะสา  ส.อบต. หมูท่ี 5 

ประธานสภา  มีใครจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 อีกหรือไม (ใหเวลาสักครู) ถาไมมี   

  สรุปกรรมการแปรญัตติคนท่ี  3  คือ นายประสิทธิ์  ทองเล่ียน 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  สรุปคณะกรรมการแปรญัตติ 3  คน  มีดังนี้ 

1.  นายอาทิตย  จันตะสา     ส.อบต.หมูท่ี 5 

2.  นายสมศักดิ์  มีไผขอ    ส.อบต.หมูท่ี 9 

3.  นายประสิทธิ์  ทองเลี่ยน   ส.อบต.หมูท่ี 11 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

1.3 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภา  ลําดับตอไปจะเปนการพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ซ่ึงมีระเบียบท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 ขอ 49 กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง

ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ประธานสภาฯ รางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลวนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็

ไดรับไปแลว บัดนี้ขอเชิญท่ีประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ควรกําหนดวันใด

ระยะเวลาเทาใด และเสนอไดท่ีไหน 

นายอาทิตย  จันตะสา ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันท่ี 15,16,17 สิงหาคม 2563  เวลา   

(ส.อบต.หมูท่ี 5)          08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเทากับ 24 ชั่งโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติ      

                             ไดท่ีหองกิจการสภา 
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ประธานสภาฯ มีผูใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมี ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบตามท่ี            

นายอาทิตย  จันตะสา  เสนอมาหรือไม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติ วันท่ี 15,16,17 สิงหาคม 2563  

เวลา  08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเทากับ 24 ชั่งโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติ      

                             ไดท่ีหองกิจการสภา จํานวน 21  เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ ขอประกาศใหทุกทานทราบวา สภาฯ มีมติเห็นชอบให กําหนดระยะเวลายื่นคําแปร

ญัตติ วันท่ี 15,16,17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. รวมระยะเวลาเทากับ 

24 ชั่วโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติไดท่ี หองกิจการสภา  

1.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 แกไข เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

 ขอ 109 กําหนดวา “การนัดประชุมเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ให

เปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน” 

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันศุกร ท่ี 14  สิงหาคม 2563         

เวลา  15.30 น. ณ หองกิจการสภา 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  เนื่องจากบัดนี้เวลา  12.00 น. แลว  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.

2554 ขอ 30 จึงหยุดพักการประชุมไวชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอใหทุก

ทานเขาประชุมตอในเวลา  13.00  น. 

เริ่มประชุมตอในเวลา  13.00  น. 

2. ขอใชพ้ืนท่ีของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตาม

มาตรา 13/1  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

เพ่ือใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรม

ปาไม 

ประธานสภา ในระเบียบวาระนีเ้ปนเรื่องการขอใชพ้ืนท่ีของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวาฯ เพ่ือใช

เปนพ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  ขอเชิญผูท่ีเก่ียวของครับ 

นายจํานงค  เกศดี  เรียนทานประธานสภา อบต.แกงโสภา ทานสมาชิกสภา  ทานปลัด อบต.ปฏิบัติหนาท่ี 

นายก อบต.แกงโสภา ผมนายจํานงค  เกศดี หัวหนางานสวนปาลุมแมน้ําฝงขวาขอ

เสนอเรื่องการใชพ้ืนท่ีของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตามมาตรา 13/1 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

เพ่ือใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรม

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(หัวหนางานสวนปา 

ลุมน้ําวังทองฝงขวา) 
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ปาไม ซ่ึงอาคารเดิมเปนสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวาของกรมปาไม (เดิม) และ

เปนสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.)  ซ่ึงไดขอ

ใชสํานักงานดังกลาวตอมาจากปาไมเจาของพ้ืนท่ีเดิมมาตั้งแตป พ.ศ.2548 พ้ืนท่ี

จํานวน  19  ไร  72  ตารางวา  เปนตนมา  ประกอบกับไดพิจารณาแลวเพ่ือการ

ปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน  

2563 ขอ  12  เรื่องการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523  ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชน

ในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ  จํานวน  2  ขอ  ดังนี้ 

1. เห็นชอบมาตรการเพ่ือแกไขปญหากรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขาทํา

ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต และใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ

ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

2. ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการตามมาตรการเพ่ือแกไขปญหากรณี

ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523          

ซ่ึงสาระสําคัญของเรื่อง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ได

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559  โดยไดจัดประชุมเรื่อง  

หารือการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 

กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม

กอนไดรับอนุญาต  เม่ือวันท่ี  28 มิถุนายน 2562 (โดยมีปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน) และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม

การประชุมหารือฯ ซ่ึงในท่ีประชุมไดรับทรายรายงานขอมูลกรณีสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตและไดดําเนินการ

เสร็จเรียบรอยแลว หรือกําลังอยูในระหวางดําเนินงาน  โดยยังมิไดรับอนุญาตใหใช

พ้ืนท่ีตามระเบียบละกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปาไม  จํานวน  22,688  แหง  ซ่ึงตอมา

กรมปาไมไดรวบรวมและตรวจสอบขอมูลดังกลาว  พบวามีสวนราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐท่ีเขาไปทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาตใน 74 จังหวัด  จํานวน 

31,179  แหง  ซ่ึงรวมสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(ออป.)   อยูในจํานวนนี้ดวย  จึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน

เพ่ือท่ีจะขอใชพ้ืนท่ีของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตาม

มาตรา 13/1  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

เพ่ือใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรมปา

ไม ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสงใหกับทานสมาชิกทุกทาน)  หากสมาชิก

สภาทานใดมีขอซักถามขอเชิญไดครับ 

ท่ีประชุม “ใชเวลาสอบถามขอมูลประมาณ  15  นาที” 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ตามท่ีหัวหนาสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวาไดแจงขอมูลรายละเอียดและขอใชพ้ืนท่ี

ของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13/1  แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เพ่ือใชประโยชนเปน

พ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรมปาไม  และสมาชิกสภา

ไดซักถามไปพอสมควรแลว จึงขอมติตอท่ีประชุมสภาวาเห็นชอบใหสํานักงานใชพ้ืนท่ี

ของงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา  ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 13/1  แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เพ่ือใชประโยชนเปน

พ้ืนท่ีสํานักงานสวนปาลุมน้ําวังทองฝงขวา องคการอุตสาหกรรมปาไม  หรือไม ขอเชิญ

ยกมือครบั 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมติ เห็นชอบ  21  เสียง ไมเห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

3. ขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  

2484 ในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงาม และ

โครงการปรับปรุงรานคาหนาน้ําตกแกงซอง  หมูท่ี 9  บานแกงซอง 

ประธานสภา ในระเบียบวาระนีเ้ปนเรื่องการขออนมัุติใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484  ในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงาม และโครงการปรับปรุงรานคาหนาน้ําตกแกงซอง  หมู

ท่ี 9  บานแกงซอง  ขอเชิญผูท่ีเก่ียวของครับ 

นายครองฤทธิ์  บุญอินทร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.

แกงโสภา ในเรื่องการขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาไดมีโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณน้ําตกแกงซอง  หมูท่ี 9 ตําบลแกงโสภา นั้น ซ่ึงสถานท่ี

ดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก  

การท่ีจะเขาทําประโยชนในเขตปาตองปฏิบัติตามมาตรา  54  แหงพระราชบัญญัติปา

ไม พุทธศักราช  2484  ความวา  “หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ

กระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพ่ือ

คนเองหรือผูอ่ืน  เวนแตจะกระทําภายในเขตท่ีไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม 

และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ี  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง ในเบื้องตนกองชางไดจัดทําหนังสือขออนุญาตเขาทําประโยชน

ในเขตปาแลว  แตเนื่องจากการขออนุญาตเขาทําประโยชนดังกลาวตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยูกอน ทางปาไมจึงจะ

พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปได จึงขอเสนอขอความเห็นชอบจากสภาใน

ครั้งนี้ครับ  

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ผูอํานวยการกองชาง) 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ตามท่ีผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขต

ปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484 ในการดําเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงาม และโครงการปรับปรุงรานคา

หนาน้ําตกแกงซอง  หมูท่ี 9  บานแกงซองไปแลวนั้น สมาชิกสภาทานใดมีขอซักถาม

ขอเชิญไดครับ 

ท่ีประชุมสภา  “ใชเวลาสอบถามขอมูลประมาณ  15  นาที” 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ท่ีประชุมสภาใชเวลาซักถามมาพอสมควร  ลําดับตอไปจะไดสอบถามมติจากสภาวา

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484 ในการดําเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน

สถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงาม และโครงการปรับปรุงรานคาหนาน้ําตกแกงซอง  หมูท่ี 9  

บานแกงซอง  หรือไมขอเชิญยกมือครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมติ เห็นชอบ  21  เสียง ไมเห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

4.  ขออนุมัติเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  

พุทธศักราช  2484  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ  และโครงการขุดลอกสระกลุม

บานนายเทพ  หมูท่ี  2  บานแกงกุลา 

ประธานสภา ในระเบียบวาระนีเ้ปนเรื่องการขออนุมัติเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ  และ

โครงการขุดลอกสระกลุมบานนายเทพ หมูท่ี 2 บานแกงกุลา  ขอเชิญผูท่ีเก่ียวของครับ 

นายครองฤทธิ์  บุญอินทร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.

แกงโสภา ในเรื่องการขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ

ปาไม พุทธศักราช 2484 สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาไดมีโครงการ

โครงการขุดลอกสระสาธารณะ  และโครงการขุดลอกสระกลุมบานนายเทพ หมูท่ี 2 

เบื้องตนกองชางไดดําเนินการจัดทําหนังสือถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขา

พิษณุโลกในการขอใชพ้ืนท่ีดําเนินการตามโครงการดังกลาวแลว  โดยสํานักจัดการฯ ได

ตอบหนังสือดังกลาวแลววา ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีแลวพ้ืนท่ีดังกลาวไมอยูในเขตปาสงวน

แหงชาติและปาไมถาวารแตอยางใด  โดยให อบต.แกงโสภาดําเนินการจัดทําคําขอ

อนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช 2484 (ป.84-1) พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของจัดสงใหกับสํานัก

จัดการทรัพยากรฯ ตอไป เพ่ือจะไดสามารถเขาใชทําประโยชนได แตเนื่องจากการขอ

อนุญาตเขาทําประโยชนดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยูกอน ทางปาไมจึงจะพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ได  จึงขอเสนอขอความเห็นชอบจากสภาในครั้งนี้ครับ  

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ตามท่ีผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุมัติใชพ้ืนท่ีในเขต

ปา ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484 ในการดําเนินการ

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ผูอํานวยการกองชาง) 

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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โครงการขุดลอกสระสาธารณะ  และโครงการขุดลอกสระกลุมบานนายเทพ หมูท่ี 2  

บานแกงกุลา  ไปแลวนั้น สมาชิกสภาทานใดมีขอซักถามขอเชิญไดครับ 

ท่ีประชุมสภา  “ใชเวลาสอบถามขอมูลประมาณ  15  นาที” 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ท่ีประชุมสภาใชเวลาซักถามมาพอสมควร  ลําดับตอไปจะไดสอบถามมติจากสภาวา

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาใชพ้ืนท่ีในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง

พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484  ในการดําเนินการโครงการขุดลอกสระ

สาธารณะ  และโครงการขุดลอกสระกลุมบานนายเทพ หมูท่ี 2 บานแกงกุลา หรือไม

ขอเชิญยกมือครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมติ เห็นชอบ  21  เสียง ไมเห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

ประธานสภา ฯ  ขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  2563  เพ่ือลงมติใหตรา

เปนขอบัญญัติฯ ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30  น.  มีสมาชิกทานใดจะ

เสนอหรือไม  ขอเชิญครับ   

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน  ขออนุญาตแจงขอมูลตอสภาเก่ียวกับเรื่องการลุกล้ําลําน้ํา เนื่องจากเลขาธิการ 

ปปช.ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ไดมีนโยบายนํารองใหอําเภอวังทอง จํานวน 2 ตําบล 

คือ  ตําบลแกงโสภาและตําบลวังนกแอน  ในเรื่องของสิ่งปลูกสรางท่ีรุกล้ําลําน้ํา  ตาม

มนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีท่ีออกมาโดยโอนอํานาจหนาท่ีของเจาทามาให

ทองถ่ินโดยใหนายก อบต. เปนเจาทาดวย มีหนาท่ีสํารวจพ้ืนท่ีของสถานประกอบการ

ท่ีลวงล้ําลําน้ําใหทําการรื้อถอน  ซ่ึง ปปช. ไดลงพ้ืนท่ีของตําบลวังนกแอนก็จะมีตั้งแต

รานอาหารมาเดอเออ ตองสํารวจวาพ้ืนท่ีท่ีลวงลํานี้ไปก่ีเมตร  ซ่ึงในทางราชการถือวา

ลําน้ําเปนสมบัติของประชาชน  เปนการปองกันไมใหสาธารณสมบัติของแผนดินให

ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน หามใครเขาไปสรางไปปลูกลุกล้ํา ใหชวยกันดูแล  ใน

สวนของตําบลแกงโสภานั้น  ไดทําการนัดประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน ปาไม 

อุทยาน เจาทา กํานัน  ผูใหญบาน  หารือกันแลวไดขอสรุปวา จะเชิญผูประกอบการ

เขามารวมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของเรากับท่ีไดรับนโยบายมา รวมท้ังตรวจสอบ

สถานท่ีของผูประกอบการเบื้องตนดวยวามีสิ่งปลูกสรางท่ีลุกล้ําหรือไม  หากมีให

ดําเนินรื้อถอนหรือแกไขใหถูกตองดวย พรอมท้ังขอหลักฐานรายละเอียดการ

ครอบครอง โดยใหกํานันผูใหญบานสํารวจในพ้ืนท่ีของแตละหมูบานกอน หลักฐานการ

ครอบครอง การขออนุญาต  หากไมชัดเจน หนวยงานท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบตองลง

พ้ืนท่ีรวมกันตรวจสอบ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจนดวย  หากเราไมทําอาจจะ

โดนละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  ซ่ึงในปจจุบันไดรับเรื่องรองเรียนของหมูท่ี 12 บานแกง

กุลาเหนือ  โดยเราไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพรอมท้ังใหทําการรื้อถอนสิ่งปลูก

สรางท่ีลวงล้ําลงไปในลําน้ําและดําเนินการแจงความกับพนักงานสอบสวนของสถานี

ตําบลภูธรแกงโสภาเรียบรอยแลว  ถือวาตองทําไปตามหนาท่ีวารัฐเสียหายอยางไรบาง

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ปลัด อบต. ปฏิบัติ หนาที ่

นายก อบต.แกงโสภา) 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
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โดยมอบใหนิติกรดําเนินการ  เพราะฉะนั้นเราตองรวมมือกันท้ังสวนราชการ  

ประชาชนในพ้ืนท่ี สมาชิก อบต. ชวยกันสอดสองดูแลเพ่ือไมใหมีการลุกล้ําลําน้ําในเขต

พ้ืนท่ีดวย 

ประธานสภา ฯ  ในวาระนี้เปนเรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือไม  ขอเชิญครับ  

ท่ีประชุม  ไมมี 

 

  ปดประชุมเวลา  15.10  น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     นกแกว  นออุน          ผูบันทึกการประชุม   

          (นางนกแกว  นออุน) 

    เลขานุการสภา อบต.แกงโสภา 

 
ลงชื่อ       นิภา   สาศิร ิ  ผูตรวจบันทึกการประชุม   

            (นางนิภา   สาศิริ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา 

 
ลงชื่อ      อาทิตย  จันตะสา ผูตรวจบันทึกการประชุม   

          (นายอาทิตย  จันตะสา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา 

 
ลงชื่อ      ปญญา   ตุมโฮม ผูตรวจบันทึกการประชุม   

          (นายปญญา   ตุมโฮม) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา 
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