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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ คร้ังแรก 
ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศีลธรรม  หงส์หริัญ ประธานสภาฯ ศีลธรรม  หงส์หิรญั  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภาฯ สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต.หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต.หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต.หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมคำสิงห ์ ส.อบต.หมู่ที ่5 ประภา  จอมคำสิงห ์  
8 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาป ระชุม ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค ์ สุชาติ  อยู่เจรญิ  
2 นายธนารินทร์  สภุรัตนกลู นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนารินทร์  สุภรัตนกลู  
1 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์    จอสูงเนิน  
2 นายสังคม  พลนิกร รองนายก อบต. สังคม  พลนิกร  
3 นายกสิกร  สมิมาวงษ ์ รองนายก อบต. กสิกร  สิมมาวงษ ์  
4 นายเสง่ียม  นรพรม เลขานุการนายก อบต. เสง่ียม  นรพรม  
5 นายทองอินทร์  แก้วจอมพล กำนันตำบลช่องสามหมอ ทองอินทร์ แก้วจอมพล  
6 นายประยรู  เกมชัยภมู ิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ประยรู  เกมชัยภูม ิ  
7 นายชาตรี  หงส์เงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ชาตรี  หงษ์เงิน  
8 นายบัวพา  กุลแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บัวพา  กุลแดง  
9 นายน้อย ชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 น้อย ชำนาญ  

10 นายสวาท  สุริวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 สวาท  สุริวงศ ์  
11 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ รก.ปลัด อบต. 

12 นายไพโรจน์  ชำประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ขามประไพร  

13 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าสำนักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  

14 นายนพรุจ  บุตรชาล ี ผอ.กองสวัสดิการสังคม นพรุจ  บุตรชาล ี  

15 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน  

18 นายภัทรพงศ์  จอกทอง นายช่างโยธา ภัทรพงศ์  จอกทอง  

19 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

20 นายวีระชาติ  แสงชัยภมู ิ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วีระชาติ  แสงชัยภูม ิ  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  15  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เร่ิมประชุม  เวลา  09.00  น 
นายนพดล เรือนแก้ว เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ของเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จดุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
(เลขานุการสภาฯ)  การประชุม สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดงัระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ      ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 
(ประธานสภาฯ)                เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อท่ี 23 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ คือวันอาทิตย์ ท่ี 15 สิงหาคม 2564 การประชุมใน
วันนี้จะมีเรื่องพิจารณาอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้น ลงมติ จึง
อยากให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 
(ประธานสภาฯ) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้วและได้จัดเตรยีมไว้

พร้อมท้ังปิดประกาศให้สมาชิกไดต้รวจดูนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิหรือไม่อย่างไร / ไม่มี เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ีแล้ว กระผมก็จะขอมติที่ประชุมรับรองรายการการประชุมครัง้ที่แล้ว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 
 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
   ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายนพดล เรือนแก้ว - การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เลขานุการสภาฯ)  (วาระที่ 1 ขั้น รับหลักการ) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการประชุม 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณารับหลักการ 

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พร้อมทั้งได้กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น 
- คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ .ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื่นเสนอ คำแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และ
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตามร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ไปแล้ว (ตามหนังสือท่ี 
ชย 78801/ว 9 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2564) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (วาระที่   
(ประธานสภาฯ) 2 ขั้นแปรญัตติ) การแปรญัตติประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งหนังสือรายงานให้สมาชิกสภาฯ  

ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว ในการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

นายนพดล  เรือนแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะขออนุญาตช้ีแจง 
(เลขานุการสภาฯ) ถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดยีวไมไ่ด้ และในการ 

พิจารณาวาระทีส่อง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญตัตไิว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตส่ภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญตัิงบประมาณนั้น  

 ข้อ ๔๙ วรรคสอง กำหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ประกอบกับข้อ 5๙ 
วรรคท้าย กำหนดว่า คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 ข้อ 51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

   ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

   ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่าน้ัน  
 ในการชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้ เชิญท่านประธานฯ ครับ 

 นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี   
(ประธานสภาฯ)  6 สิงหาคม 2564 โดยได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น และที่ประชุมครั้งที่แล้วได้มีมติเลือก คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 จำนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย  
1. นายจรูญ วิไลวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7  เป็น ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสังวาล ครองสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  เป็น คณะกรรมการ 
2. นายชมภู พงษ์สระพัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
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   ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีหน้าที่  
   - พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
   - พิจารณาคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
   - พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

- รายงานการแปรญัตติให้ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 
ลำดับต่อไปขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นายจรูญ วิไลวรรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมอนุญาตชี้แจงรายงานผล 
(ประธานคณะกรรการแปรญัตติ) การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ลงมติรับ

หลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  6  
สิงหาคม  2564  และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน 3 คน  ประกอบด้วย 1.นายจรูญ 
วิไลวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ  2.นายสังวาล ครองสุข  กรรมการ  และ 3.นายชมภู พงษ์สระพัง 
กรรมการและเลขานุการ และที่ประชุมกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  หรือ
ผู้บริหาร ที่มีความประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติ ส่งคำแปรญัตติ ในวันที่  9 – 11  สิงหาคม  2564  เวลา  
08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ห้องประชุมสภาฯ โดยมีระยะเวลา 3 วัน และนับเวลารวมไม่น้อยกว่า 24 
ช่ัวโมง ในระหว่างกำหนดเวลาการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ท่านใดยื่นขอแปรญัตติแต่ประการใด ผลการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้  
1. ช่ือร่างข้อบัญญัติ ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไมม่ีการแกไ้ข  

   2. หลักการและเหตุผล ไมม่ีการยืน่แปรญัตติ ไมม่ีการแกไ้ข  
   3. ร่างข้อบัญญตัิ ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข  
 คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบแล้ว เห็นว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้เป็นไปตาม

หลักการและเหตุผล จึงให้คงไว้ตามร่างเดิม ทุกประการ คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างเดิม มาเพื่อประสานท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พิจารณาตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่
รายงานถึงประธานสภาฯ แล้วนั้น  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วาระที่ 2  
(ประธานสภาฯ) ขั้น แปรญัตติ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเห็นชอบให้คงร่างฯ เดิม ดังนั้น จะขอมติที่

ประชุมสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ คือ คงไว้ตามร่างเดิม กระผมขอ
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในวาระที่ 2 ข้ัน แปรญัตติ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......11.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จำนวน .......2........  คน 
 

5.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ในวาระที่  3 
(ประธานสภาฯ)  ขั้นลงมติ จะเป็นการลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย โดยจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ 

ได้ ช้ีแจงถึงกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ    
นายนพดล เรือนแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง ระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 
 ที ่3  ขั้นลงมติ  
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นายนพดล เรือนแก้ว ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ)  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

    ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 
 กระผมก็มีข้อระเบียบฯ ช้ีแจงเพียงเท่านี้ครับ เชิญท่านประธานสภาฯ ครับ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงได้พิจารณากันมาพอสมควรแล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระ 3 ขั้นลงมติ  ถ้าสมาชิกท่านใด

เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......11.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จำนวน .......2........  คน 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีมติเห็นชอบแล้ว จะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ท่านนายอำเภอพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้บริหาร

ประกาศใช้ ใหท้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ต่อไป 
 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ เพ่ือเป็น
สนามยิงปืนของตำรวจภูธรจังหวดัชัยภูม ิ

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้รับหนังสือขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 
(ประธานสภาฯ)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ตามหนังสือสถานท่ีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ ที่ 0018(ชย).7/1157 ลงวันท่ี 2 
สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำเข้าวาระการประชุมสภาฯ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภู
แลนคาด้านทิศใต้ และหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ที่ ตช 0018(ชย).13 / 4002 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 เรื่องขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอพิจารณาให้ความเห็น กรณี
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ด้วย
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการ การฝึกยิงปืนและการฝึกยุทธวิธีตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ซึ่งใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นประจำในการฝึกยิงปืนและฝึกยุทธวิธีเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมี
ความรู้ ความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนพกสั้นและปืนยาวและการฝึกยุทธวิธีการป้องกัน
ตัวเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ดูแล บำรุงรักษาอาวุธปืนประจำกายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ จำนวนพื้นที่ 548 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2534 ตามที่ตั้งที่ดิน ถนนชัยภูมิ - 
แก้งคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย ภ.จว.ชัยภูมิ เคยได้รับหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 181 ฉบับที่ 02 ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2527 และบัดนี้ระยะเวลาการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ 
ตามหนังสืออนุญาตฯ ดังกล่าวข้างต้นสิ้นอายุลงเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ยังมี
ความจำเป็นต้องใช้พื้นท่ีดังกล่าวในการฝึกยิงปืนและฝึกยุทธวิธีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความชำนาญ มีความเช่ียวชาญในการใช้อาวุธปืนพกสั้นและปืนยาว และการฝึกยุทธวิธีการการ
ป้องกันตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตาม
เหตุผลดังกล่าว เห็นควรอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ที่ใช้อยู่เดิม
ต่อไปอีก ตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2559 มาตรา 13/1, และตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์อย่างอื่น
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใขเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 6 หน่วยงานของ
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รัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของ
รัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. 17 ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่
อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
ประกอบการขออนุญาต ตามข้อ 2 (6) “ระบุเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่” ดังนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิจึงนำเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เพื่อให้ความเห็นชอบ กรณีตำรวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้  ตามที่เคยได้รับอนุญาตให้เข้า
ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 181 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ต่อไปอีก
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มติหรือผลการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอเป็นประการใดได้โปรดแจ้งเป็นหนังสือให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้ทราบ เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานขอรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อ 12 (6) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
แนบที่ 1 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เพื่อให้การขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
(ประธานสภาฯ)  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสนามยิงปืน และฝึกยุทธวิธีของตำรวจ จำนวน 548 ไร่ และโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 

ได้ขอใช้ในการปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 50 ไร่ รวมพื้นที่เป็น 598 ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปราย หรือให้ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

ร.ต.ต.อภิชาติ ชัยชาญ ตามที่สถานตีำรวจภูธรคอนสวรรค์ ได้มีหนังสือท่ี 0018(ชย).7/1157 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ความ 
รอง สว.(จร) สภ.คอนสวรรค ์ ละเอียดที่ท่านประธานสภาฯ แจ้งไปแล้วนั้น กระผมขออนญุาตใหส้ภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม 

หมอ ได้พิจารณาตามที่ประธานแจ้งไปครบถ้วนแล้วครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน กระผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม ในการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ทางด้านทิศใต้นี้ แต่ 
(นายก อบต.) ก่อนมีการขอใช้พื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ท่ีผ่านมา โดย

พื้นที่ตรงนั้นกระผมก็เคยดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้กับวัดซับคูหาสวรรค์ ซึ่งทางราชการก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่
ดังกล่าวในการสร้างวัดมาถึงปัจจุบันนี้ครับ 

นายจรูญ วไิลวรรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระผมก็เป็นหนึ่งในนั้นท่ีได้ไปดำเนินการขอใช้พื้นที่แห่งนี้ ร่วมกับท่านกำนันในตอนน้ัน 
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) คือท่านกำนันสำรอง หงษ์เงิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรภาค 3 ก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา กระผมเห็นว่าควรจะเห็นชอบในการให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขอ
ใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ กระผมขออนุญาตสอบถามในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวที่จะใช้ทำสนามยิงปืน เป็นสถานท่ีโล่งเดิม หรือต้องดำ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) เนินการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ ขออนุญาตสอบถามครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องนี้กระผมขออนุญาตช้ีแจง พ้ืนท่ีที่จะสร้างสนามยิงปืน 
(นายก อบต.) หรือเป็นสถานท่ีฝึกยุทธวิธีของสถานีตำรวจภูธรจงัหวัดชัยภูม ิเป็นพ้ืนท่ีโล่ง เป็นสนามยิงปืนเดิมซึ่งเคยทำไว้

ก่อนหน้าน้ันแล้ว แต่ยังไม่มีการบำรุงรักษาบางส่วนยังชำรุดทรุดโทรมอยู่ จำนวนประมาณ 5 ไร่ เป็นสนาม
ยิงปืนจริง มีเป้าเล็ง สามารถใช้งานได้จริง แต่ยังไม่มีห้องน้ำ คาดว่าถ้าพ้ืนท่ีตรงนี้ถ้าได้รับการอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ต่อคงจะได้รับการก่อสร้างสนามเพิ่มเติม หรือได้ก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ การให้ความเห็นของท่านสมาชิก ก็พอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก กระผมก็จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่

เขตป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสนามยิงปืน 
และฝึกยุทธวิธีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 548 ไร่ และโรงเรียนปู่ ด้วงศึกษาลัย ได้ขอใช้ใน
การปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 50 ไร่ รวมพื้นที่เป็น 598 ไร่ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......11.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จำนวน .......2........  คน 
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5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การขอใช้พ้ืนที่ดินเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือ
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ของวัดป่าประชา
มงคล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ไร่ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ - ด้วยวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ยื่นคำขออนุญาตการเข้าทำประโยซน์ในเขตป่าในกรณี 
(ประธานสภาฯ) ปรากฏว่ายังมีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่ าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้ยื่นคำขอภายใน ๑๘๐ วัน 

นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ชัยภูมิได้ดำเนินการจัดส่งคำขอไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๑1 แห่ง 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือประสานให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอดังกล่าวข้างต้นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ตาม
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่ อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับการพิจารณาให้ใช้พื้นท่ีเพื่อการสร้างวัดให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอความร่วมมือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่วัด สำนักสงฆ์ ท่ีพักสงฆ์ นั้น ตั้งอยู่ ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ 
ที่ ชย 0034/1426 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  

  - ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/18191 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้เสนอเรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่า
ไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ลงมติว่า รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการ
ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด
เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากปรากฎว่ายังมีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  - ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/8486 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอ
ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ความว่า ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ '๒๓ เรื่อง การเข้าทำ
ประโยชนในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕63 ในกรณีที่ปรากฎว่า
ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และแจ้งแนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
ภายใน 1๘0 วัน นับตั้งแต่ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมต ิท้ังกับหน่วยงานที่ต้องยื่นคำขออนุญาตและหน่วยงาน
ที่รับคำขออนุญาต พร้อมทั้งเร่งรัดการยื่นคำขอให้ทันภายในเวลา ๑๘0 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ กรมบ่าไม้ ขอเรียนว่า ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานในสังกัดที่เข้า
ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต มีจำนวนมาก ไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันกำหนด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณารับทราบ
การดำเนินและผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยาย
เวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าโม้ โดยให้ส่วนราชการหรี่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคำ
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๒0 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลา
ในการยื่นคำขออนุญาตซึ่งคณะรัฐมนตรีใด้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงมติว่า 
รับทราบและเห็นขอบตามที่กระทรวงทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลา ๑๒0 นับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นซอบให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประ
โยซนในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตในครัง้นี้แล้ว ห้ามมีให้ส่วนรายการหรือหน่วยงานของรัฐใด เข้าทำประ
โยขน์ในพื้นที่นำไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด และหากบรากฎว่า ยังมีส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐใฝ้าฝืน ให้พิจารณาคำเนินการรามกฎหมาย อย่างเคร่ งครัด กรมป่าไม้ ใด้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชนในพื้นที่ป่ าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาตทุกกรณี ทุกหน่วยงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำบระโยชนในพื้นที่ป่าไม้ 
ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มินายน 2563 จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มายื่นคำขอ
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อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๒0 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลา
ในการยืนขออนุญาต (สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 - และหนังสือจังหวัดชัยภูมิ และหนังสืออำเภอคอนสวรรค์ ก็ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0014.3/ว 1603 
ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 และหนังสืออำเภอคอนสวรรค์ ท่ี ชย 0218/1229 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 
2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 2 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เพื่อใหก้ารขอใช้พื้นที่ดินเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ตามมติคณะ 
(ประธานสภาฯ) รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ของวัดป่าประชามงคล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ไร่ 

เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กระผมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
พิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือให้ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

นายจรูญ วิไลวรรณ์ การขอใช้พื้นที่ดินเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อประโยน์แก่พระพุทธศาสนา วัดป่าประชามงคล  
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 นั้น เป็นอย่างไร เพราะตอนนี้วัดป่าประชามงคลได้ก่อตั้งเป็นวัดมานานแล้ว มีทั้ง

พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ และก่อสร้างอื่นๆ อีก กระผมอยากสอบถามว่าจะมีผลกระทบอะไร
หรือไม่ครับ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 น้ัน ได้ขยายระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่เข้าทำ 
(นายก อบต.) ประโยชน์ ซึ่งจะอนุญาตไปเรื่อย ๆ โดยจะมีระยะเวลาการอนุญาตใช้พื้นท่ี 30 ปี จากนั้นก็ต้องขออนุญาต

ต่อไปอีก ทางวัดป่าประชามงคล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 น้ัน ในส่วนของพื้นท่ีที่เป็นพระอุโบสถ และศาลา
การเปรียญ น้ัน เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แปลง รวมประมาณ 9 ไร่ แต่ที่ส่วนที่
เหลือในเขตพื้นที่วัดนั้น ยังเป็นพื้นที่ที่จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป และในทั้งนี้ทางวัดจะขออนุญาตได้
แค่จำนวน 15 ไร่ ในส่วนท่ีเหลือจะเป็นพื้นที่ของป่าไม้ หรือพื้นที่ นสล. ต่อไป 

นายไพโรจน์ ขำประไพ จากการที่ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ส่วนของกองช่างไปดำเนินการไปตรวจดูสภาพพื้นที่จริงของวัดป่า 
(ผอ.กองช่าง) ประชามงคล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 น้ัน กระผมก็ได้ไปดำเนินการดังกล่าว ซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณวัดป่าทั้งหมด มี

เนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ แต่มีจำนวน 2 แปลง ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก พื้นที่รวม 9 ไร่ ท่ีเป็นพื้นที่ของ
พระอุโบสถ และพื้นที่สร้างศาลาการเปรียญ กระผมได้ดำเนินการวัดพื้นที่จากซุ้มประตูทางเข้าพื้นที่
ทางด้านทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 110 เมตร ด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ 266 เมตร และ
มีถนนสาธารณะอยู่ตรงกลาง และอีกฝั่งทางด้านทิศตะวันออกยาวประมาณ 160 เมตร ทิศตะวันตกยาว
ประมาณ 92 เมตร ด้านทิศใต้ยาวประมาณ 260 เมตร คิดเป็นพื้นที่ได้ประมาณ 15 ไร่ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้
ไม่ได้ไปบุกรุกพื้นท่ีของประชาชน ในส่วนของกองช่างก็คงจะรับรองพื้นที่ได้เพียงว่าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีแล้วมี
จำนวน เท่านี้ แต่จะให้ลงมุดว่าจากพ้ืนท่ีตรงไหน ไปไหนจริงๆ คงต้องให้หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีรับผิดชอบเป็นผู้
รับรองข้อมูลต่อไป การดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว กระผมอยากให้ผู้ที่ดำเนินการขอใช้พื้นที่ได้
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพราะเอกสารที่จะขออนุญาตมีเยอะพอสมควร และเป็นข้อมูลที่จะต้องประสาน
กับหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน เช่น ที่ดิน, แผนที่ของกรมทหาร, การรับรองพื้นที่ของประชาชน
รอบข้าง ในส่วนของกองช่างก็ตรวจสอบพ้ืนท่ีเบื้องต้น  

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ การให้ความเห็นของท่านสมาชิก ก็พอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก กระผมก็จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ดินเข้าทำ

ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ของวัดป่าประชามงคล บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ไร่ ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......11.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จำนวน .......2........  คน 
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5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การเพ่ิมเติมโครงการอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค) ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และกำหนดโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ภายใต้ช่ือ ชัยภูมิจีโอพาร์ค 
(ประธานสภาฯ)  Chaiyaphum Geopark ให้ก้าวไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

รวมทั้งนำแนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีมาเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้มีความยั่งยืน ทั้งใน
การอนุรักษ์ การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม นั้น 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ภายใต้ช่ือ ชัยภูมิจีโอพาร์ค ขององค์กร 
(ประธานสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิติดตั้งบริเวณรั้วด้านหน้า
สำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดความรอบรู้โดยทั่วกัน 
2. ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และ รวมทั้งกำหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
3. พิจารณาจัดทำงบประมาณโครงการอุทยานธรณี “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีต่อ ๆ ไป เช่น การประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนา การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ 
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมภายถ่ายให้อำเภอทราบ 
โดยครั้งแรกให้รายงานการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ภายใต้ช่ือ ชัยภูมิจีโอพาร์ค ขององค์กร 
(ประธานสภาฯ) ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  และหนังสือสั่งการ กระผมขอให้

สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือให้ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

นายสมโภชน์ พรโสภิณ โครงการอุทยานธรณีชัยภูมิจีโอพาร์คเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดชัยภูมิที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
(หัวหน้าสำนักปลัด) ที่จะทำให้พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนท่ีอุทยานธรณี โดยการขุดพบแหล่งไดโนเสาร์ หรือวัตถุโบราณ โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับ โดยการให้เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวลงในแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยกระผม
ขออนุญาตที่ประชุมให้ตั้งงบประมาณ อยู่ในแผนพัฒนาาท้องถิ่นฯ จำนวน 50,000 บาท  ให้สภาฯ 
พิจารณาดำเนินการต่อไป เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน โครงการอุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค เป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีได้รับการประสานจากทางจังหวัดชัยภูมิ ให้ 
(นายก อบต.) ดำเนินกานในเรื่องดังกล่าว ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเรียน และหัวหน้าสำหนักปลัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

กระผมขออนุญาตเสนอถ้านำโครงการตั้งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ัง 2 ฉบับแล้ว กระผมขอให้ดำเนินตาม
นโยบายของจังหวัดโดยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มาดำเนินโครงการ โดยให้มี
วงเงินอนุมัติ จำนวน 10,000 บาท ในช่วงแรกที่จะดำเนินการในโครงการนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ การให้ความเห็นของท่านสมาชิก ก็พอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรอีก กระผมก็จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง การเพิ่มเติมโครงการ

อุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค) ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และกำหนดโครงการนี้ไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ถ้าท่านเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จำนวน ......11.....  เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จำนวน ........-......... เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จำนวน ........-........  เสียง 
                                        - ลา   จำนวน ........-........  คน 
                                        - ขาด   จำนวน .......2........  คน 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ       มีท่านสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรอืไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ ครับ 
(ประธานสภาฯ )          
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน ในวาระนี้กระผมขออนุญาตช้ีแจงเรื่องของน้ำประปา ท่ีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 6 ได้นำเนินการให้ 
(นายก อบต.) กับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการทำข้อตกลงส่งมอบหรืออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเข้า
ไปดูแล ยังต้องรอเรื่องขอเอกสารอยู่ ในตอนนี้ก็สามารถเปิดใช้ได้ โดยการให้คณะกรรมการหมู่บ้านของ
บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 เป็นผู้ดูแล โดยเปิดให้บริการประชาชนท้ังตำบลช่องสามหมอฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ใช้น้ำดื่ม โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน 
ระบบ RO กระผมจึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน โครงการถมสระหนองแดง เพื่อดำเนินการทำเป็นสวนสาธารณะประโยชน์ตอนนี้ก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จ 
(นายก อบต.) สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการเมื่อถมสระเสร็จก็จะปลูกต้นไม้ และทำเป็นสวนสาธารณะ

ประโยชน์ต่อไปครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน โครงการพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการที่จะเข้ามาลงดำเนินการในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอของเรา คาด 
(นายก อบต.) ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ คงจะได้ลงมือดำเนินการในส่วนของหมู่บ้านกระผมขออนุญาตแจ้งว่า

จะได้มีการประชุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำโครงการโดยเฉพาะแนวท่อที่โครงการจะผ่านท่ีดิน 
หรือที่นาของประชาชน ก็จะมีการประชุมทำความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงดำเนิน
โครงการนี้ครับ ก็นับว่าตำบลช่องสามหมอของเราได้รับประโยชน์เป็นพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด
มิได้ที่เราได้รับพระราชทานโครงการพระราชดำริจำนวน 3 โครงการนี้ครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน กระผมขออนุญาตแจ้งถึงกิจกรรมหรือโครงการที่จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ คือวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม  
(นายก อบต.) 2564 คือ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้จัดกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญ และ

ส่งเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ ของคนไทยในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึนใน
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบรหิารสว่นตำบลช่องสามหมอ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้า
ร่วมโครงการ โดยให้ใส่ชุดโทนสีฟ้า หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน ครับ 

นายเสง่ียม  นรพรม กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องของการใช้น้ำของประชาชนในตำบลช่องสามหมอครับว่า ประชาชนแต่ละ  
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) คนสามารถใช้น้ำได้กี่ลิตร หรือครอบครัวละกี่ถัง จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ทราบใน

ทิศทางที่ถูกต้องเดียวกันครับ 
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน น้ำดื่มที่ประชาชนได้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็จะประมาณ 24 ลิตรต่อวันต่อครอบครัว ก็คงน่า  
(นายก อบต.) จะเพียงพอต่อการใช้น้ำดื่มบริโภคของประชาชนในแต่ละวัน ของแต่ละครอบครัว หรือประมาณ 2 ถังใหญ่ 

หรือถ้ามีจำนวนคนในครอบครัวจำนวนมากอาจจะไม่เกิน 5 ถังต่อครอบครัวต่อวัน ครับ 
นายสวาท  สุริวงศ ์ กระผมขอสอบถามในเรื่องท่ีประชาชนฝากถามถึงผู้บริหารนะครับ ว่าในโครงการถมสระหนองแดงน้ัน   
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8) ตอนนี้ดำเนินการโครงการเสร็จสมบูรณ์หรอืยัง มีประชาชหลายคนให้ความสนใจไปติดตาม สอบถามถึงการ

ดำเนินการในโครงการนี้ ว่าผู้รับเหมาที่ดำเนินโครงการทำเสร็จหรือยัง และดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน
แล้ว จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันครับ 

นายไพโรจน์ ขำประไพ ขออนุญาตช้ีแจงถึงโครงการถมสระหนองแดง หมู่ที่ 1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะประโยชน์ ใน 
(ผอ.กองช่าง) พื้นที่ตำบลช่องสามหมอ ตอนนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วครับ ซึ่งมีการถมสระกว้าง 20 

เมตร และยาว 70 เมตร ตามรูปแบบประมาณการของกองช่าง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการได้
ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับ  

นายจรูญ  วิไลวรรณ์ กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องของการยืมท่อพีวีซี (PVC) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) ว่ามีการยืมไปที่ถูกต้องหรือไม่ ยืมแล้วมีการส่งคืน อบต.บ้างหรือยัง เพราะยังมีประชาชนบางส่วนที่

ต้องการยืมท่อพีวีซี ในส่วนน้ีอยู่ครับ 
นายไพโรจน์ ขำประไพ ขออนุญาตช้ีแจงครับ ในเรื่องของการยืมท่อพีวีซี ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการยืมที่ถูก 
(ผอ.กองช่าง) ต้อง เป็นลายลักษณอักษร มีการลงลายมือช่ือในการยืมที่ถูกต้อง และตอนนี้กระผมก็จะให้ทางกองช่างออก

หนังสือให้ส่งคืนท่อพีวีซีนี้แล้วครับ 
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นายเสง่ียม  นรพรม กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องของถนนท่ีใช้สัญจรไปมาในเขตพื้นที่ตำบลช่องสามหมอของเรา นะครับ  
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) ตอนนี้กระผมเห็นว่าถนนมีความชำรุดเสียหายมากในหลายเส้นทางด้วยกัน กระผมอยากให้คณะผู้บริหาร

แก้ไขปัญหาโดยนำงบประมาณมาซ่อมแซมถนนเส้นท่ีชำรุดเสียหายมาก อาจจะซ่อมแซมโดยการเทปู หรือ
คอนกรีตทับ 3 – 5 เซนติเมตร ครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน สำหรับเรื่องนี้กระผมก็ลงพื้นที่สำรวจถนนหลายสายที่อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตำบลช่องสามหมอของเรา   
(นายก อบต.) ถนนบางเส้นกระผมก็ได้ให้ทางกองช่างลงพื้นที่ประมาณราคาแล้ว ในส่วนของถนนท่ีเสียหายมากๆ กระผม

ก็ได้ดำเนินการของบประมาณจากส่วนอ่ืนๆ มาซ่อมแซม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีจะถึงนี้ ถนน
ทางเข้าบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ก็จะได้งบประมาณมาซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน งบประมาณเกือบ 
1,000,000 บาท ก็ถือว่าช่วยประชาชนในการสัญจรไปมาได้พอสมควรครับ 

นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ       การดำเนินการประชุมสภาฯ ก็ดำเนนิมาพอสมควรแล้ว มีเรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
ประธานสภาฯ                   มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก ขณะนี้เราได้ประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี  

พ.ศ. 2564 ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว และได้ประชุมมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอขอบคุณ   
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผมขอปิด
การประชุมไว้เพียงเท่านี ้

               
เลิกประชมุ              เวลา  12.00  น. 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นายนพดล  เรือนแก้ว) 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันท่ี  17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 
 
                                             ลงช่ือ                                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นายนพดล  เรือนแก้ว) 
                                                              เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                               ตรวจ 
          (นายชมภู  พงษ์สระพัง)                        (นายประหยัด   ใจโปร่ง)                         (นายเสง่ียม   นรพรม) 
 
 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัย 
ที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันท่ี ........................... เดือน .........................................พ.ศ. ......................   
 
 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 


