
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2/๒๕๖4  คร้ังที่  1   

วันศุกร์ท่ี  14  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  อาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

…………………………………… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
หมู่ที ่

 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ     หมื่นแก้ว ประธานสภา อบต.  ๒ สมเกียรติ     หมื่นแก้ว  
๒ นายชัยนรินทร์    เจือจุน รองประธานสภา อบต.  ๔ ชัยนรินทร์    เจือจุน  
๓ นางนภาภรณ์     สิงห์รัมย์ สมาชิกสภา อบต. ๑ นภาภรณ์     สิงห์รัมย์  
๔ นายเตือน         กิ่งไม้กลาง สมาชิกสภา อบต. ๑ เตือน         กิ่งไม้กลาง  
5 นายอุดมศักดิ์     มาซา สมาชิกสภา อบต. ๒ อุดมศักดิ์     มาซา  
6 นายส ามาลี       หาวัน สมาชิกสภา อบต. ๔ ส ามาลี       หาวัน  
7 นายสุรสิทธิ์       กสิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. 5 สุรสิทธิ์       กสิวัฒนา  
8 นายประชัน       สมีแจ้ง สมาชิกสภา อบต. ๕ ประชัน       สมีแจ้ง  
9 นายสมหวัง       ตากไธสง สมาชิกสภา อบต. ๖ สมหวัง       ตากไธสง  

10 นายสมบัติ        ราชบุญมี สมาชิกสภา อบต. ๖ สมบัติ        ราชบุญมี  
11 นายจิรวิชญ์       ป้องชารี เลขานุการสภา อบต. - จิรวิชญ์       ป้องชารี  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมู่ที ่
 

หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสมทรรศน์      หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง สมทรรศน์      หมื่นแก้ว  
๒ นายบุญเลิศ         หมื่นแก้ว รองนายก อบต.หัวหนอง บุญเลิศ         หมื่นแก้ว  
๓ นางกนิษฐา          เจือจุน รองนายก อบต.หัวหนอง กนิษฐา         เจือจุน  
4 นายตุ๊                ปรึกษา เลขานุการนายก อบต. ตุ๊                ปรึกษา  
5 นางสาวกานดา     เพียวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กานดา          เพียวงษ์  
6 นายธราธิป          สุริยหงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ธราธิป          สุริยหงษ์  
7 นางสาวน  าฝน       จันทนป นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ น  าฝน           จันทนป  
8 นางสาวศิริรัตน์      ลุนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ศิริรัตน์          ลุนจันทร์  
9 นายนริศ           วัฒนกุลกิตต์ิ ประชาชน  หมู่ท่ี  1 นริศ              วัฒนกุลกิตต์ิ  

10 นายหมุน             มึดสม ประชาชน  หมู่ท่ี  2 หมุน              มึดสม  
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ล าดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

11 นายแพว             ขวาลา ประชาชน  หมู่ท่ี  3 แพว              ขวาลา  
12 นางสาวศิริประภา  ต้องลี ปตท.โนนข่า ศิริประภา        ต้องลี  
13 นางสาวรัตจะณี     บัวลี ปตท.โนนข่า รัตจะณี           บัวลี  
14 นางสาวจุธาภรณ์    มะหินันท์ ปตท.โนนข่า จุธาภรณ์         มะหินันท์  
15 นางสาวกิ่งดาว       ทองวิเศษ ปตท.โนนข่า กิ่งดาว            ทองวิเศษ  
16 นายศุกลกานต์       หลุ่มใส ผอ.รร.บ้านหนองร้านหญ้าฯ ศุกลกานต์       หลุ่มใส  
17 นายทองนาค         สิมสา ประชาชน  หมู่ท่ี  3 ทองนาค         สิมสา  
18 นางนวลฉวี           ป่าโพธิ์ชัย ประชาชน  หมู่ท่ี  4 นวลฉวี          ป่าโพธิ์ชัย  
19 นางกองสี           วัฒนกุลกิตต์ิ ประชาชน  หมู่ท่ี  1 กองสี           วัฒนกุลกิตต์ิ  
20 นายหมั่น             ผันอากาศ ประชาชน  หมู่ท่ี  6 หมั่น             ผันอากาศ  
21 นางพุทธา            ผันอากาศ ประชาชน  หมู่ท่ี  6 พุทธา            ผันอากาศ  
22 นางธนพร           พูลทวี เจ้าพนักงานธุรการ ธนพร           พูลทวี  
23 นายเฉลิมเกียรติ    บุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข เฉลิมเกียรติ    บุญลือ  
24 นายธวัชชัย          สีทน ผช.จนท.ธุรการกองช่าง ธวัชชัย          สีทน  
25 นางสาวชนิษา       หอมทอง เจ้าหน้าท่ีช่วยงานแผน ฯ ชนิษา           หอมทอง  
26 นางสาวกฤษฎาภรณ์   มาซา เจ้าหน้าท่ีช่วยงานสาธา ฯ กฤษฎาภรณ์   มาซา  

 
เร่ิมการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง (เลขานุการสภา อบต.หัวหนอง)  
ฝ่ายเลขานุ การได้ตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม   ตามนั ยข้อ   25   ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วนายสมเกียรติ  หมื่นแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

หัวหนอง  ประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
ขอสวัสดีท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล , ท่านก านันต าบล   

หัวหนอง , ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  ๒ – ๖ , ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ – ๖  ท่านแพทย์ประจ าต าบลหัวหนอง  
ท่านสารวัตรก านันต าบลหัวนอง  ประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๑ – ๖ , ท่านปลัด ,ท่านรองปลัด , หัวหน้าส านัก
ปลัด , ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/๒๕๖4   ครั งท่ี  1  วันศุกร์ท่ี  14  พฤษภาคม  
๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดการประชุม  ดังนี  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  1.1  ด้วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอก  3  
ในประเทศไทย  ซึ่งรอบนี มีการแพร่ระบาดอย่างหนักส่งผลให้มีประชาชนติดเชื อไวรัสและเสียชีวิตจ านวนมาก  
ทั งนี ต าบลหัวหนองพบผู้ติดเชื อ  จ านวน  2  ราย  ซึ่งขณะนี เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบ้านไผ่   กระผม
ขอให้ทุกท่านป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ฯ  โดยการสวมหน้ากากอนามัย  และล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์  อีกทั งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ป้องกันตนเองด้วย 
   
ระเบียบวาระที่  ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4   
  เอกสารส าเนารายงานการประชุมฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมด้วยว่ามีรายละเอียดในหน้าใดท่ีต้องการแก้ไข
หรือไม่ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ         
ท่ีประชุม 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ ข้างต้น         
โปรดยกมือขึ น   
 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม  -   รับรอง  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่ให้การรับรอง  -   เสียง , งดออกเสียง  -   
เสียง , ลา  -  คน 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ ญัตติท่ีค้างพิจารณา 
   -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 

  ๔.1  ญัตติพิจารณาอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 

 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตปา่  ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  2484  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

***************************** 
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เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   

หลักการ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับแจ้งจาก
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ว่าเพื่อให้การเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์    
ในพื นท่ีป่าไม้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓          
ซึ่งกรมป่าไม้ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการท่ีเข้าท าประโยชน์พื นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  และ
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์โครงการท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว  กรณีพื นท่ีอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้   พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ให้ยื่นค าขอ     
ท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี  ตามแบบค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้  ตามมาตรา  54 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 (แบบ ป.84-1)  โดยเอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น  ตาม  ข้อ  ๕ 
(๗)  คือ  หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั นตั งอยู่  นั น  
  กองช่าง  มีแผนงานท่ีจะจัดท าโครงการในพื นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.)  ท่ีเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ทั งท่ีด าเนินการ      
ไปแล้ว  และยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  4  แปลง  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ  และจะได้ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้  ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้  พุทธศักราช  2484 (แบบ ป.84-1)  ต่อไป  โดยโครงการต่าง ๆ จะเข้าท าประโยชน์ในจ านวน         
4  แปลง  ดังนี  
  ๑.  ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ขก.๑๘๘๒  และ 
เลขท่ี  ขก.๒๐๗๙  รวม  ๒  แปลง  ใช้ในกิจการ  ดังนี  

๑.๑  ก่อสร้างอาคารส านักงาน  หลังท่ี  1 
๑.๒  ก่อสร้างอาคารส านักงาน  หลังท่ี  ๒ 
๑.๓  ก่อสร้างอาคารประชุม 

   ๑.๔  ก่อสร้างโรงจอดรถ  หลังท่ี  1 
๑.๕  ก่อสร้างโรงจอดรถ  หลังท่ี  ๒    
๑.๖  ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ย 

   ๑.๗  สระน  า 
   ๑.๘  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
   ๑.๙  ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
   ๑.๑๐  กิจการอื่น ๆ  ท่ีด าเนินการในพื นท่ีป่าไม้ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
  ๒.  ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ๑5682  ใช้ใน
กิจการ  ดังนี  
   ๒.๑  ใช้ในการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ 
สายทางไปนานายสุรศักด์ิ  ราศรี  ตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง
ก าหนด  
   ๒.๒  ใช้ในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทางไปนา    
นายสุรศักดิ์  ราศรี  ตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองก าหนด 
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   ๒.๓ กิจการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื นท่ีป่าไม้ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  
  ๓.  ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  ๑๗๔๒๗  ใช้ใน
กิจการ  ดังนี  
   ๓.๑  ใช้ในการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ 
สายจากบ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ท่ี  ๕  ไปทางซอย  4  ตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง  ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหนองก าหนด  
   ๓.๒  ใช้ในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านหนอง
ร้านหญ้า  หมู่ ท่ี  ๕  ไปทางซอย  4  ตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล        
หัวหนองก าหนด   
   ๓.๓  กิจการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื นท่ีป่าไม้ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 

เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา    
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เชิญท่านปลัด อบต.หัวหนอง เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 

 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียน ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา อบต.หั วหนองท่ีเคารพ  กระผมขอชี แจง         

ข้อระเบียบ/กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า  พ.ศ. 2558  ดังนี    
  ข้อ  ๕  การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า  ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี   
  (๑)  เพื่อการส ารวจแร่  การท าเหมืองแร่  การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่  การสร้าง
ทางขนแร่  ออกจากพื นท่ีประทานบัตร  หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
  (๒)  เพื่อการส ารวจปิโตรเลียม  การผลิตปิโตรเลียม  การเก็บรักษา  การขนส่ง  หรือกิจการ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม   
  (๓)  เพื่อการขุด  เก็บ  ซึ่งทราย  ลูกรัง  หรือดิน  ท่ีมิใช่การท าเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่   
รายย่อย  และการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
  (๔)  เพื่อการอยู่อาศัย  หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

(๕)  เพื่อการปลูกป่าหรือการท าสวนป่า  
(๖)  เพื่อจัดเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
(๗)  เพื่อการเพาะเลี ยงหรือขยายพันธุ์สัตว์ป่า  
(๘)  เพื่อสร้างศาสนสถาน  
(๙)  เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ  
(๑๐)  เพื่อประโยชน์ในทางราชการ  
ข้อ  ๖  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า  ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดี    

กรมป่าไม้  โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ใน
แบบค าขอ  การขออนุญาตเพื่อสร้างวัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  ต้องยื่นผ่านส านักงานพระพุทธศาสนา 
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แห่งชาติ  โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในค าขออนุญาต  เมื่อได้รับค าขอ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ  ๘  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๖  หากเห็นว่า 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ขออนุญาตเป็นหนังสือเพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้ง  หากผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือว่าค าขออนุญาตนั น  เป็นอันยกเลิก
นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอแจ้งเป็นหนังสือ  ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง  ให้ส่งส าเนาค าขอพร้อม
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้หน่วยตรวจสภาพป่าภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ  และเอกสารหลักฐานครบถ้วน
และถูกต้อง  และให้หน่วยตรวจสภาพป่าจัดท ารายงานพร้อมทั งความเห็นเบื องต้น   เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับเอกสารดังกล่าว 
  ข้อ  ๙  การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าในจังหวัดใด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั น  แต่งตั ง
เจ้าหน้าท่ีออกไปท าการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพป่าภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  ๘  วรรคสอง 
  ส าหรับการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นพื นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติก าหนดชั นคุณภาพลุ่มน  า  ชั นท่ี  ๑  หรือชั นท่ี  ๒  หรือในพื นท่ีท่ีมีความลาดชันเกินสามสิบห้าองศา 
เพื่อการส ารวจแร่หรือการท าเหมืองแร่  หรือเพื่อการส ารวจปิโตรเลียม  หรือการผลิตปิโตรเลียม  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและอธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีประเภทท่ัวไปตั งแต่ระดับอาวุโส  หรือประเภทวิชาการ 
ตั งแต่ระดับช านาญการ  หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่ 
ออกไปท าการตรวจสภาพป่าร่วมกันภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
 

นายจิรวิชญ์    ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
การขอใช้พื นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  จึงต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว  กระผมจะขอมติจากท่ีประชุม 

 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า        
ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
หัวหนอง  โปรดยกมือ   
 

มติที่ประชุม  -   เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง , งดออกเสียง  -  เสียง , ลา  -  คน 
 

๔.3  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองครับ 
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นายสมทรรศน์    หม่ืนแก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เร่ือง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

*************************************** 
 

เรียน  ท่านประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ประกอบญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

หลักการ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกท่ี  3  นั น  มีการ

แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  ประกอบกับพบผู้ติดเชื อเชื อไวรัสโคโรนา 2019  ในจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณมาก   
เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรค  ระงับโรคติดต่อ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร    
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ข้อท่ี  67  (3)  (4)  ส านักปลัด  งานสาธารณสุข  มีความประสงค์จัดหาเครื่องวัด
อุณหภูม ิ เพื่อใช้ในการด าเนินการตรวจวัดคัดกรองเบื องต้นบุคลากรและประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ  
  ดังนั น  ส านักปลัด  งานสาธารณสุข  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  เพื่อใช้ในการด าเนินการตรวจวัด  คัดกรองเบื องต้น  งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 8,700-      
(-แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี  
 

ชื่อ
ครุภัณฑ์ 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป จ านวน/ 
ชิ้น 

ราคา/
ชิ้น 

รวม 

เครื่องวัด
อุณหภูมิ
ร่างกาย 

๑. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด 
๒. แสดงผลผ่านหน้าจอแบบดิจิตอลหรือผ่านหน้าจอชนิด LED 
๓. สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั งแต่ช่วง 20 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
๔. แสดงผลการวัดอุณหภูมิในหน่วย องศาเซลเซียส หรือ เคลวิน 
หรือ ฟาเรนไฮต์ 
๕. การแสดงผลตรวจวัดอุณหภูมิคลาดเคล่ือน ขึ น/ลง ไม่เกิน    
๑ องศาเซลเซียส 
๖. แหล่งพลังงานของเครื่องวัดอุณหภูมิจากถ่านพลังงานหรือ
แบตเตอรี ่

3 ๒,900.- 8,700.- 

 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ     
สภาท้องถิ่น 
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รายการโอนงบประมาณ  
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน/           

ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย  ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)  ส่ิงปฏิกูล  และน  าเสีย  เพื่อควบคุมและ      
ลดปัญหามลพิษ  ตั งไว้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  2๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 
2๐,๐๐๐.-บาท  ขอโอนลดครั งนี   8,7๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  11,300.-บาท 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
                 แผนงานสาธารณ สุข/งานบริการสาธารณ สุขและงานสาธ ารณ สุขอื่น /งบลงทุน/                      
หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ขอโอนเพิ่มครั งนี เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท 
รายละเอียดดังนี  

- เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย คุณลักษณะพอสังเขปฯ ดังนี  
   -  เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด 
   -  แสดงผลผ่านหน้าจอแบบดิจิตอลหรือผ่านหน้าจอชนิด LED 
   -  สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั งแต่ช่วง  20  ถึง  80  องศาเซลเซียส 
   -  แสดงผลการวัดอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส  หรือ  เคลวิน  หรือ  ฟาเรนไฮต์ 
   -  การแสดงผลตรวจวัดอุณหภูมิคลาดเคล่ือน  ขึ น/ลง  ไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส 

-  แหล่งพลังงานของเครื่องวัดอุณหภูมิจากถ่านพลังงานหรือแบตเตอรี่ 
ราคาเครื่องละ ๒,90๐.-บาท  จ านวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท 
 

รวม  1  รายการ  เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท  (-แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามนัยข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อปฏิบัติตามข้อ  ๒๗  ของ    
ระเบียบ ฯ  ข้างต้น 

                              เหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามขั นตอนของระเบียบ ฯ ข้างต้น  จึงเสนอญัตติพิจารณา   
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง  พิจารณาอนุมัติ   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายจิรวิชญ์       ป้องชารี      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ขออนุญาตน าเรียนระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ  ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
  ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  ข้อ  32  ภายใต้บังคับข้อ  38  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าชี แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ         
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ  ภายในสิบห้าวัน  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
   

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ท่านใดจะสอบถาม  หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ  ถ้าไม่มี
กระผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

นายสมเกียรติ    หม่ืนแก้ว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง ฯ ท่านใดท่ี  อนุมัติ  ให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564   

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/งบด าเนินงาน/           

ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ/โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย  ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)  ส่ิงปฏิกูล  และน  าเสีย  เพื่อควบคุมและ      
ลดปัญหามลพิษ  ตั งไว้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือ  2๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 
2๐,๐๐๐.-บาท  ขอโอนลดครั งนี   8,7๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  11,300.-บาท 

โอนเพิ่ม (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
                 แผนงานสาธารณ สุข/งานบริการสาธารณ สุขและงานสาธารณ สุขอื่น /งบลงทุน/                      
หมวดค่าครุภัณฑ์/ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ขอโอนเพิ่มครั งนี เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท 
รายละเอียดดังนี  

- เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย คุณลักษณะพอสังเขปฯ ดังนี  
   -  เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด 
   -  แสดงผลผ่านหน้าจอแบบดิจิตอลหรือผ่านหน้าจอชนิด LED 
   -  สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั งแต่ช่วง  20  ถึง  80  องศาเซลเซียส 
   -  แสดงผลการวัดอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส  หรือ  เคลวิน  หรือ  ฟาเรนไฮต์ 
   -  การแสดงผลตรวจวัดอุณหภูมิคลาดเคล่ือน  ขึ น/ลง  ไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส 

-  แหล่งพลังงานของเครื่องวัดอุณหภูมิจากถ่านพลังงานหรือแบตเตอรี่ 
ราคาเครื่องละ ๒,90๐.-บาท  จ านวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท 
 

รวม  1  รายการ  เป็นเงิน  8,7๐๐.-บาท  (-แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 

ที่ประชุม      มติที่ประชุม  - อนุมัติ  จ านวน  10  เสียง ,  ไม่อนุมัติ  -   เสียง , งดออกเสียง   -   เสียง ,       
ลา  -  คน 
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ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่น ๆ 
 

นายสมเกียรติ   หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมหารือในวาระอื่น ๆ ครับ 
 
นายชัยนรินทร์   เจือจุน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง   
      กระผมได้ท าหนังสือแจ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดสุดาราษฎร์วราราม  บ้านโนนข่า     
หมู่ท่ี  4  เกิดการช ารุดเสียหาย  ส่งผลให้การสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกครับ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้รับหนังสือแล้ว  และกองช่างได้ไปส ารวจในเบื องต้นและ
ท าหนังสือถึงหมวดการทางชนบทแล้วครับ  เพราะถนนเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความดูแลของหมวดการทาง
ชนบทครับ 
 

นางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์    สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  1   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนองได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนใส่ใจและมี
ส่วนร่วมในการออกก าลังกาย  และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนองได้ส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองไปซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายท่ีช ารุด  และขอรับการ
สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองค่ะ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้ให้เจ้าหน้าท่ีไปซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายท่ีช ารุด     
ให้สามารถใช้งานได้แล้ว  ส่วนเครื่องออกก าลังกายท่ีขอเพิ่มทางองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองก็ได้น าไป
มอบให้แล้วเช่นกันครับ  และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนองได้ส่งหนังสือขอบคุณมาเรียบร้อย
แล้วครับ 
  กระผมขอแจ้งกองช่างให้ไปตรวจสอบเครื่องออกก าลังกายท่ีตั งอยู่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติอ่างเก็บน  าหนองนาวัวด้วยว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่  และถ้าเกิดการช ารุดก็ให้เจ้าหน้าท่ีซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ปกติด้วยครับ 
 

นายสมหวัง   ตากไธสง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  6 
  เรืองศิริฟาร์มได้น าสุกรไปพักเลี ยงในเขตชุมชนบริเวณสนามกอล์ฟเดิม  ซึ่งเป็นรอยต่อกับ      
แนวเขตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ส่งกล่ินเหม็นรบกวนท าให้ประชาชนบ้านโนนไผ่  หมู่ท่ี  6  ได้รับผลกระทบ  
ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
 

นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมได้รับการประสานเบื องต้นจากผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  6  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และท่าน      
ส.อบต.สมบัติ  ราชบุญมีแล้ว  กระผมได้แจ้งให้งานสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ  ไปส ารวจและ
ตรวจสอบแล้ว  ซึ่งพบว่ามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ นเพื่อเป็นท่ีพักสุกรโดยไม่ขออนุญาต  และงานสาธารณสุข
ได้แจ้งหนังสือไปยังผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  ครับ 
 

นายสมเกียรติ   หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  ขอให้รถเก็บขยะไปเก็บขยะบ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  ท่ีบริเวณบ้านท่ีจัดงานศพด้วย  เพราะตั ง
ขยะทิ งไว้หลายวันแล้วรถขยะไม่ได้ไปเก็บท าให้ขยะส่งกล่ินเหม็น 
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นายสมทรรศน์   หม่ืนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  กระผมได้แจ้งรถเก็บขยะไปจัดเก็บแล้วครับ  สาเหตุท่ีไม่มีการไปจัดเก็บขยะ  ณ  บริเวณ    
บ้านดังกล่าวเพราะท่ีผ่านมารถเก็บขยะวิ่งไปจัดเก็บไม่ถึงบ้านหลังนั นครับ 
 

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ได้แจ้งหนังสือ ท่ี มท 5309.4/บผ.11468/2564  
ลงวันท่ี  24  มีนาคม  2564  เรื่อง  แจ้งระเบียบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  อันเนื่องจากการก่อสร้างติดตั ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เพราะมีหลายหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานใต้งานระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย
ไม่ได้รับอนุญาต  ขาดความระมัดระวัง  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตราย  ไฟฟ้าช็อต  ได้รับบาดเจ็บ  หรือ
เสียชีวิต  รวมทั งทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย   
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จึงขอแจ้งให้ทราบในระเบียบหลักเกณฑ์ว่าหากมีการก่อสร้างติดตั ง
ระบบไฟสาธารณะร่วมกับระบบจ าหน่าย (เสา-สาย)  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย    
ในการปฏิบัติงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างเอง 
 

นายสมเกียรติ   หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ได้แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบ้านหนองร้านหญ้า  จ านวน  5,505.88 บาท  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ได้แจ้ง
ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนไผ่  จ านวน  21,050.75 บาท  ขอให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยครับ   
 

นายอุดมศักด์ิ   มาซา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ที่  2 
  โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางท่ีเปล่ียนมาเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนงิ ว  หมู่ท่ี  2  จะด าเนินการช่วงใดครับ 
 

นายสมเกียรติ   หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  โครงการ ฯ นี ให้หารือกับท่านผู้อ านวยการกองคลังแล้ว  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้  และ
ควรตั งงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีต่อไปครับ 
 

นายสมเกียรติ     หม่ืนแก้ว     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
  มีสมาชิกสภา อบต.หัวหนองท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี
กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  และขอปิดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.0๐  น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)        น  าฝน    จันทนป               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวน  าฝน    จันทนป) 
              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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(ลงช่ือ)    จิรวิชญ์    ป้องชารี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายจิรวิชญ์    ป้องชารี) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 

คณะกรรมการสามัญ ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี           
2/๒๕๖4  ครั งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. แล้ว  และรับรองว่า
ถูกต้องตามการด าเนินการประชุม ดังกล่าว 

 
 

 
(ลงช่ือ)     ประชัน    สมีแจ้ง  กรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 

     (นายประชัน    สมีแจ้ง) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๕ 
 
 
 

(ลงช่ือ)    นภาภรณ์    สิงห์รัมย์      เลขากรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นางนภาภรณ์    สิงห์รัมย์) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  ๑ 
 
 
 

(ลงช่ือ)     อุดมศักดิ์    มาซา  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ
  (นายอุดมศักดิ์    มาซา) 

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  หมู่ท่ี  2 
 
 สภา อบต.หัวหนอง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หัวหนอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/๒๕๖4  
ครั งท่ี  1  แล้ว  เมื่อวันท่ี  ...............  เดือน...............................  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ)     สมเกียรติ    หมื่นแก้ว  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสมเกียรติ    หมื่นแก้ว) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
 
 
 
 



 

 
 
 


