
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 
 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ คร้ังที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดทีี ่๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กลอมวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๕. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๖. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๗. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๙. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๑. นายคมจักร  สัมโมทย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๒. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๓. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๔. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๕. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๗. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 
 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกสภา        
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เขาประชุมจํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม จํานวน ๑ คน ครบองคประชุม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน       
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน-
ราชการและผูท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๔ คน ประธานการประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต
ไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล และมอบหมายใหนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน อานประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ และประธานสภาอบต.ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ 
   ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวาง วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สําหรับระเบียบวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกจาย  
   ใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ 
ประธานสภาอบต. ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ      

ตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญ ทานสมาชิกฯ 
   ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวอีกครั้ง โดยกระผมขอมอบหมายให     
   นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกลาวตอท่ีประชุม 
นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาฯ  ตอท่ีประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีขอผิดพลาด หรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ครั้งท่ี ๑
   ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือวันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

/-๓- ท่ีประชุม... 
 
 



 

- ๓ – 
 

นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมมีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม (ถามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวนใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเตรียมการตอบกระทู หากไมมี 
 ทานสมาชิกฯ ทานใดยื่นกระทูถาม กระผมขอดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ สภาอบต.ยังไมมีเรื่องท่ีใหคณะกรรมการท่ีสภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาใชจายเงินสะสม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ        
   พ.ศ.๒๕๖๔  
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนา ท่ีนายกอบต. เสนอญัตติเ พ่ือใชจายเงินสะสม 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ ตอท่ีประชุมสภาฯ  
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ เพ่ือเสนอญัตติเพ่ือใชจายเงินสะสม งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน รวมงบประมาณตั้ งจายเปนเ งินท้ังสิ้น 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) โดยองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของตําบลยางโทน ตามภารกิจ
อํานาจหนาท่ีรวมตลอดถึงการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ นั้น  

เหตุผล 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดรับการคํารองจากประชาชน                 
หมูท่ี ๑ ถึงหมูท่ี ๑๐ ตําบลยางโทน วามีความเดือดรอนจากปญหาปริมาณน้ํา       
ไมเพียงพอในการอุปโภค และคุณภาพน้ําไมสะอาดเทาท่ีควร ตลอดจนปญหา       
ถนนเกิดการชํารุดซ่ึงเปนผลกระทบมาจากชวงฤดูฝนท่ีผานมา และสถานการณพายุ
ท่ีเกิดข้ึน ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน สงผลกระทบตอการสัญจรไป-มา            
ของประชาชน ทําใหเกิดการลําบากในการคมนาคม องคการบริหารสวนตําบล        
ยางโทน จึงมีความจําเปนตองใชจายเงินสะสมครั้งนี้ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 

/-๔-ใหแกประชาชน... 



 

- ๔ - 
ใหแกประชาชน ซ่ึงตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีเงินสะสมนั้น  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะการเงินการ
คลังท่ีม่ันคงพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจท่ีไมอาจ
คาดการณได หรือนําไปใช เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนใหท่ัวถึงและมี
คุณภาพ ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรพิจารณาใชจายเงินสะสมอยาง
ระมัดระวังเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระยะยาว ฉะนั้นเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ ๘๙ วรรคทายท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว ดังนั้น กอนจะนําเงินสะสมไปใช ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารองเงินสะสม
ไวเพ่ือใชจาย กระผมจึงขอรายงานสถานะสํารองเงินสะสม ดังนี้ 

   แบบรายงานการใชเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน  
    ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๑) ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
(๑) เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงิน หักเงินสะสม           
ท่ีตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แลว มีจํานวนเงิน ๒๐,๑๓๓,๒๙๖.๖๘ บาท 
(๒) สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวาง
ดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย เปนจํานวนเงิน         ๐           บาท 
(๓) คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน มีจํานวนเงิน ๒๐,๑๓๓,๒๙๖.๖๘ 
บาท 
(๔) สํารองงบบุคลากรและคาใชจายประจํา (ประมาณหกเดือน) เปนจํานวน
เงิน ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) สํารองรายจายประจําท่ีตองจายใหประชาชนลาชา (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ,          
เบี้ยยังชีพผูพิการ,เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (ประมาณหกเดือน) เปนจํานวนเงิน 
๖๗๗,๔๐๐ บาท 
(๖) เงินสะสมคงเหลือ มีจํานวนเงิน ๘,๖๕๕,๘๙๖.๖๘ บาท = (๓)-(๔)-(๕) 
(๗) สํารองกรณีสาธารณภัย รอยละ ๑๐ เปนจํานวน ๘๖๕,๕๘๙.๖๗ บาท 
 = (๖) x รอยละ ๑๐ 
(๘) คงเหลืองเงินสะสมท่ีใชจายได มีจํานวนเงิน ๗,๗๙๐,๓๐๗.๐๑ บาท                
(เจ็ดลานเจ็กแสนเกาหม่ืนสามรอยเจ็ดบาทหนึ่งสตางค) = (๖)-(๗) 

๒) ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓                                      
มีจํานวนเงิน ๑๔,๗๙๗,๙๔๑.๑๑ บาท  (สิบส่ีลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเกา
รอยส่ีสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค)   

/-๕-ขออนุมัติ... 
 



 

- ๕ - 
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมครั้งนี้ เปนเงิน ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท (หาลานสองแสนเจ็ด
หม่ืนหกพันบาทถวน)   
คงเหลือเงินสะสมหลังขออนุมัติใชจาย มีจํานวนเงิน ๒,๕๑๔,๓๐๗.๐๑ บาท                
(สองลานหาแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพันสามรอยเจ็ดบาทหนึ่งสตางค)              

 จึงขอความเห็นชอบตอสภาอบต. เพ่ือดําเนินการใชจายเงินสะสม แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดรายจาย คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๒๑ โครงการ
ดังนี้ (เอกสารแนบทาย) 

 ๑. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายสุเทพ เติมแกว ถึงท่ีดินนายมานพ          
อ่ิมชื่น ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๗๙๐ เมตร โดยซอมแซมสวนท่ี
ชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑) จํานวน ๗๑,๐๐๐ บาท 

 ๒. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากบานนายมานพ อ่ืมชื่น ถึงท่ีดินนายเสฏฐวุฒิ      
ชมฉาย ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร โดยซอมแซมสวนท่ี
ชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ(ม.๑) จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายศรีเวียง นิลบุตร ถึงท่ีดินนางปราณี 
จันทรัตน ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๖๙๐ เมตร โดยซอมแซมสวน     
ท่ีชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑) จํานวน ๖๓,๐๐๐ บาท 

 ๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยางโทน-บานหนองตะแบก          
ชวงบริเวณบานนางเตียง เรืองสอน ถึงบานนางสมศรี อินทรชิต ขนาดกวาง ๔ เมตร 
ยาวไมนอยกวา ๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางและ
เกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑) จํานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดิน นายประเสริฐ มะพลับทอง ถึงท่ีดิน      
นางสมควร อ่ิมชื่น ขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไมนอยกว า ๓๐๐ เมตร โดย
ซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหาย พรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑) จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๖. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนายประกอบ ภูกลอม          
ถึงท่ีดินนางวิไล โสมสุข ขนาดกวางเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๗๕ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ม.๒) จํานวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท 

 ๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนายกลิ่น พงษษา ถึงท่ีดิน          
นางละออง ศิริปญจนะ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ม.๓) จํานวน 
๔๘๕,๐๐๐ บาท 

 ๘.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ถึง 
ท่ีดินนายวิวัฒน คําภิยศ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๙๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๑๕ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุก
ไหลทางตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๔) จํานวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท 

 
 
 

/-๖-๙.โครงการ... 
 



 

- ๖ - 
 
 ๙.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนางอัญชลี ดอกพุฒ ถึงท่ีดิน     

นายศุภวัฒน บริบูรณบันเทิง ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๘๕ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๗๔๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุก
ไหลทางตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๔) จํานวน ๓๔๗,๐๐๐ บาท 

 ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากลําหวยยางโทน ถึงท่ีดินนาย
ประกอบ จูสนธิ์ ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๕) จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 

 ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสมบัติ จําปาสด ถึงท่ีดิน      
นายธวัชชัย หาผลทรัพย ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๘๘ เมตร              
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔๔๐ ตารางเมตร พรอมลงไหลทาง
โดยใชลูกรังพ้ืนทางเดิมตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖) จํานวน ๒๓๔,๐๐๐ 
บาท 

 ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางสีไพร เจริญพร ถึงท่ีดิน          
นางทองดี ปานโต ขนาดกวางเฉลี่ย ๕ เมตร ยาวไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร พรอมลงไหลทางโดยใชลูกรัง
พ้ืนทางเดิมตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๖) จํานวน ๒๖๒,๐๐๐ บาท 

 ๑๓. โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖         
ถึงท่ีดินนางถนอม เปยวงษ ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๗๘๐ เมตร        
โดยซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ(ม.๗) จํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท 

 ๑๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.จากบานนางละออง หลาวงษา ถึงลําหวย       
ยางโทน ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๑๐ เมตร หนาไมนอยกวา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๘๔๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตาม
สภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๗) จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๕. โครงการขยายเขตทอประปาจายน้ํา อบต.ยางโทน โดยวางชนิดทอ PVC ชั้น 
๘.๕ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ นิ้ว ระยะไมนอยกวา ๔๘๐ เมตร โดยเริ่มตนจาก
ท่ีดินนายสุชาติ มากแสง ถึงท่ีดินนางสาววราพร แซเฮง (ม.๗) จํานวน ๔๔,๐๐๐ 
บาท 

 ๑๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ 
ถึงบานนายไพรัตน เขมนงาน ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร          
โดยซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๗) จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท 

 ๑๗. โครงการกอสรางระบบประปา อบต.  ยางโทน ชนิดถังเชมเปญ ขนาดความจุ 
๑๕ ลบ.ม พรอมเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๖ นิ้ว ลึกไมนอยกวา ๘๐ เมตร บริเวณท่ีดินนางสุรางค ทิพเกษร (ม.๘) จํานวน 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 

 
 

/-๗- ๑๘.โครงการ... 
 



 

- ๗ - 
 ๑๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนางประเทือง  แกวคํา     

ถึงท่ีดินนายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา ๒๖๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางตามสภาพพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๙) จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท  

 ๑๙. โครงการกอสรางฝายน้ําลนบริเวณท่ีดินนายสําเริง เฉลยผิว ขนาดกวางไมนอย
กวา ๑๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๘ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังขางสูง ๓ เมตร          
ตามแบบ มข ๒๕๒๗ (ม.๑๐) จํานวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๐. โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากท่ีดินนายสุวิทย พิมพเดช ถึงฝายคลองซาง
ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๖๐๐ เมตร โดยซอมแซมสวนท่ีชํารุด
เสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑๐) จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท 

 ๒๑. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกจากท่ีดินนางสาวยุพิน ออนนิ่มนิตย ถึงบานนาง
บํารุง ศรีกาขาว ขนาดกวางเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมนอยกวา ๕๖๓ เมตร โดยซอมแซม
สวนท่ีชํารุดเสียหายพรอมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.๑๐) จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท 

 รวมท้ังส้ิน ๒๑ โครงการ จํานวนเงนท้ังส้ิน ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท (หาลานสองแสน
เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ หากมีขอซักถามญัตติใชจายเงินสะสม ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นางศศิธร ฯ ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗         
สมาชิกสภา ม.๗ ขออนุญาตสอบถามผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.หรือผู ท่ีเ ก่ียวของ ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ในชองหมายเหตุ กรณีโครงการท่ีระบุวา
สภาพท่ีดินไมไดเปนทางสาธารณะประโยชนแตใชรวมกันมาไมต่ํากวา ๑๐ ป หรือ 
๒๐ ป ซ่ึงจะมีท้ังสิ้น ๔ โครงการ นั้น จะสามารถดําเนินการซอมแซมถนนสาย
ดังกลาว ไดหรือไม อยางไร  

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเชิญนิติกร         
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบครับ 
วาท่ีร.อ.ณัฐกรฯ สวัสดีครับ กระผมวาท่ีรอยเอกณัฐกร ยะสะกะ ตําแหนงนิติกร ในสวนท่ีดินท่ีเปน

ของเอกชนหรือท่ีประชาชนใชสัญจรรวมกัน ขอเรียนอธิบายดังนี้ กรณีท่ีดินของ
เอกชนท่ีไมไดแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนแตมีประชาชนใชสัญจรไป-มาเกิน
กว า  ๑๐ ป  ตามหลักกฎหมายถือไดว า ท่ีดินนั้นตกเปนทางภาระจํ ายอม             
ท้ังนี้ประชาชนท่ีสัญจรสามารถไปใชสิทธิทางศาลเพ่ือใหไดมาซ่ึงทางภาระจํายอมนั้น       
และในสวนท่ีดินท่ีเปนของเอกชนหากยังไมไดแบงหักเปนทางสาธารณะหรืออุทิศ
ท่ีดินดังกลาวใหราชการ องคการบริหารสวนตําบลยางโทนจะเขาดําเนินการอะไร 
ในท่ีดินดังกลาวไมได ฉะนั้นท่ีดินท่ีอยูในโครงการท่ีจะจายขาดจากเงินสะสม           
หรืองบประมาณในสวนอ่ืนหากยังเปนของเอกชนและยังไมได มีการแบงหัก            
หรื อยั ง ไม ได มี การ อุ ทิศ ท่ีดิ น เ พ่ือ ใหอ งค การบริ หารส วน ตํ าบลยาง โทน                
เขาไปดําเนินการ กระผมจะติดตามและเรงรัดใหมีการอุทิศท่ีดินหรือแบงหัก            
ใหเปนท่ีสาธารณะหรือทางสาธารณะตอไป  

/-๘- ใหสภาองคการ... 
 



 

- ๘ - 
 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ม่ันใจไดหากมีการอุทิศท่ีดินดังกลาวแลว

องคการบริหารสวนตําบลยางโทนสามารถ ท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของผูอุทิศท่ีดินหากท่ีดินดังกลาว ตกไปแกทายาทหรือผูรับมรดกกรณีท่ีผูอุทิศ
เสียชีวิตทางองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสามารถใชหนังสือท่ีเจาของมรดก
อุทิศท่ีดินนั้น เพ่ือบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของผูอุทิศตอไปครับ 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ ตามท่ีนิติกรชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบแลวนั้นกระผมในฐานะ 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทนจะติดตามและเรงรัดใหมีการอุทิศท่ีดิน

หรือแบงหักใหเปนท่ีสาธารณะหรือทางสาธารณะตอไปครับ 

นายบุญชูฯ  มีสมาชิกจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีทานสมาชิกสภาอบต.
ประธานสภาอบต. อภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
 หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหใชจายเงินสะสม โครงการท้ัง ๒๑โครงการ เปน

จํานวนเงินรวม ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท (หาลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหเห็นชอบใหใชจายเงินสะสม โครงการท้ัง ๒๑ โครงการ 
ประธานสภาอบต. จํานวนเงินรวม  ๕,๒๗๖,๐๐๐ บาท 

มติเห็นชอบ   ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบใหใชจายเงินสะสม  โครงการดังกลาว ซ่ึงกระผมจะ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ ในวงเงินและ
คุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษาประโยชน ใหเกิด
ความคุมคาตอราชการ ในภารกิจองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน เปนสําคัญครับ  

 
 
 
 
 
 
 

/-๙-ระเบียบวาระท่ี ๕.๒...  
 
 



 

- ๙ - 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
   พ้ืนท่ีปา สําหรับโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือน
   เศษฐกิจของประเทศ 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็น

ประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสําหรับโครงการยกระดับ
โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเสนอญัตติพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชน       

ในเขตพ้ืนท่ีปา สําหรับโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๙ โดยสํานักงานกสทช. กําหนดดําเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการ
ดังกลาว จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายของ จํานวน ๓,๙๒๐ หมูบาน และ
โครงการจัดใหมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมูบาน โดยกําหนด
ติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในสิ้นป ๒๕๖๓ เพ่ือใหทุกหมูบาน
สามารถเขาถึงและใชงานบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดอยางท่ัวถึงและเทาเท่ียมกัน 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๓/ว๒๙๒๐  
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

     เหตุผล 
 หมูท่ี ๕ ทรัพยดีปรี ตําบลยางโทน เปนพ้ืนท่ีท่ีสํานักงาน กสทช.จะขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา สําหรับโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ือขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ โดยในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
พ้ืนท่ีปา ตองมีความเห็นของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการพิจารณา
อนุญาตของกรมปาไม กระผมในฐานะปลัดปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.จึงขอเสนอญัตติ
นี้เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนไดพิจารณาใหความเห็นและนําขอมูล
ดังกลาวแจงไปยังสํานักงาน กสทช. เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ หากมีขอซักถามญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการ
ประธานสภาอบต ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสําหรับโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
   โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
 ขอเชิญครับ 
 
 

/-๑๐- นายบุญชู... 
 



 

- ๑๐ - 

นายบุญชูฯ หากไมมีทานสมาชิกสภาอบต.อภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสําหรับโครงการ
   ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ ตามท่ี
   ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ  โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องเห็นชอบใหอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสําหรับ 
ประธานสภาอบต. โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศษฐกิจของ 
   ประเทศ 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบในญัตติดังกลาวฯ โดยกระผมจะแจงไปยังสํานักงาน 

กสทช.ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-๑๑- ระเบียบวาระท่ี ๕.๓... 
 
 



 

- ๑๑ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี ๖ ตําบลยางโทน 
นายบุญชูฯ ขอเชิญปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. เสนอญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณาให

ความเห็นประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี 
๖ ตําบลยางโทน ครับ 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเสนอญัตติพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชน       

ในเขตพ้ืนท่ีปา ในเขตพ้ืนท่ี หมูท่ี ๖ ตําบลยางโทน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
     หลักการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีความประสงคจะขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา หมูท่ี ๖ ตําบลยางโทน เพ่ือใชพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนประโยชนตอองคกรและประชาชนตําบลยางโทน 

     เหตุผล 
  
 กระผมในฐานะปลัดปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลยางโทนไดพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือจะไดดําเนินการ        
ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือท่ีอยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการ          
ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช
พ้ืน ท่ี เปนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเ พ่ือประโยชนอยางอ่ืนของสวนราชการ           
หรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอไป 

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ หากมีขอซักถามญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการ
ประธานสภาอบต ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปา ในเขตพื้นที่ หมูที่ ๖ ตําบลยางโทน 
   ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
 ขอเชิญครับ 

นายบุญชูฯ หากไมมีทานสมาชิกสภาอบต.อภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ในเขตพ้ืนท่ี  
   หมูท่ี ๖ ตําบลยางโทน ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ  โปรดยกมือ
   ข้ึนครับ 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องเห็นชอบใหอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา ในเขตพ้ืนท่ี 
ประธานสภาอบต. หมูท่ี ๖ ตําบลยางโทน 

มติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ๑ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 

/-๑๒-นายวัฒนากร... 



 

- ๑๒ - 
 
นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบในญัตติดังกลาวฯ โดยกระผมจะดําเนินการตาม

ข้ันตอน ท่ีระเบียบฯกําหนดตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมครับ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไว                 

เปนท่ีเรยีบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
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