
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยทีส่าม   ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 

วันที ่ ๑๓  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

 ๑. นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ   ประธานสภา  อบต.โคกปีบ 
๒. นายบุญทัย      พลอยสุกใส   รองประธานสภา อบต.โคกปีบ 
๓.  นายส าราญ    ปรโุปร่ง   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 

 ๔.  นายจรัญ        จุ้ยทิม    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๔ 
 ๕.  นายสุรศักดิ์     ศิลปาโณ   สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ ๔ 
 ๖.  นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๕ 
 ๗.  นายสมชาย    เอื้อเฟ้ือ   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๖ 
 ๘.  นายสุนันท์     พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๗ 
 ๙.  นายวินิจ       พาณิชย์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๘ 
 ๑๐. นายเฮี้ยง   กับชัย    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 ๑๑. นายพิศิษฐ์    ธีรพนาศาสตร์   เลขานุการสภา อบต.โคกปีบ 
ผู้ลาประชุม 

๑. นายมานะ    พนัสเดิม   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๗ 
๒. นางเกษราภรณ์  จงวิศาล   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่  ๘ 

ผู้ขาดประชุม 
๑.  นายอนงค์     มงคล    สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๒ 
๒.  นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ หมู่ ๓ 

 ๓. นายสมมาตร์   อ  าอินทร์   สมาชิกสภา อบต.โคกปีบ  หมู่ ๙ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๒. นายประยูร    เหลืองทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๓. นางพัดชา     นามประสิทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๔. นางเครือวัลย์  สมานสิริรักษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

๕. นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖. นางสาวธารินี  เสียงเจริญ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
๒/๗. นางสาวอุษา ...... 



๒ 
 

๗.  นางสาวอุษา   อ  าอินทร์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๘. นายวรชาติ    บุญเย็น   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. นางสาวประไพพรรณ  โคโยทา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวภัคษรฉัตร์  ตองติน   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

   นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ขอกล่าวสวัสดี 
ท่านนายกยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านรองนายก  ท่านปลัดฯ  ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านที ให้เกียรติมาร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื อครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สาม  ครัง้ที   ๒/๒๕๖๔  วันที   ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจิรญ  ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  ๒๐๑๙  เราตอ้งระวังรักษาสุขภาพ 
ประธานสภา อบต. กันด้วยนะครับ  ส าหรับสมาชิกสภา ฯ  บางท่านที ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อยากจะเรียนเชิญ 

ให้ท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  ๑๙ กันด้วยนะครับจะลดอัตราการเสียชีวิตถ้าหากเรา 
เป็นโควิดหรือลดการป่วยรุนแรงได้ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบสมัยประชุม
สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยทีส่าม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เรื องรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.โคกปีบ 
ประธานสภา อบต. ทุกท่านได้ตรวจทานส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบครั้ง 

ที ผ่านมาหากพบข้อผิดพลาดประการใดที เป็นสาระส าคัญก็ให้ยกมือขึ้นเพื อที จะได้ใช้มติ
สภาแก้ไขเปลี ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป......มีข้อผิดพลาดประการใดจะแก้ไขเปลี ยนแปลง
หรือไม่ครับ.....(ไม่มี).......เมื อไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที ประชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปีสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   สมัยที สาม  ครั้งที    ๑/๒๕๖๔    
เมื อวันที   ๖  สิงหาคม   ๒๕๖๔  โปรดยกมือขึ้นครับ  
 
       ๓/ที่ประชุม................ 

 



๓ 
 

ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  สมัยที สาม 
ครั้งที   ๑/๒๕๖๔ เมื อวันที   ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี ยนแปลงแต่อย่างใด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 (วาระท่ีสอง) 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สามเรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  วาระท่ีสองครับ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

เมื่อวันที่  ๖   สิงหาคม ๒๕๖๔  เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบมีมติรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  วาระ
ที่หนึ่งเสร็จแล้วและได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือพิจารณา  และที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบครั้งที่ผ่านมาได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ฯ  ระหว่างวันที่ ๖ -  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้มีการก าหนดการแปร-
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ด าเนินการพิจารณา
ญัตติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผมขอเรียนเชิญ  ท่านบุญทัย  พลอยสุกใส   ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ  ขึ้น  กล่าวชี้แจงรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบได้รับทราบ  ครับ  

 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท่านสมาชิกสภาองค์การ
ประธานกรรมการ บริหารส่วนต าบลโคกปีบทุกท่านและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
แปรญัตติ ฯ   กระผมนายบุญทัย พลอยสุกใส ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขออนุญาตกล่าวรายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติมาประชุมจ านวน ๕ ท่านพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓  ท่าน ประกอบ    
ด้วย  นายประยูร  เหลืองทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   นายพิศิษฐ์ 
ธีรพนาศาสตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ และนางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ  
ผู้อ านวยการกองช่าง โดยมีผู้เสนอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   จ านวน  ๑   ท่าน  คือ 

๑. นายสมชาย เอ้ือเฟ้ือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  หมู่ที่   
6 ขอเสนอแปรญัตติแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
       ๔/งบด าเนินงาน............. 



๔ 
 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
เพื อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที ป่าไม้  

จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔ และที แก้ไข
เพิ มเติม  และพระราชบัญญัตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๐๗  และที แก้ไขเพิ มเติม    
กองช่าง  ปรับลดเหลือ  ๐   บาท   กองช่าง 

โดยผู้ยื่นแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติได้สอบถามและหารือจนเป็นที่ 
เข้าใจและมีมติยืนยันรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.
๒๕๖๕ ร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงรายงานให้ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปีบและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบรับทราบ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีหนึ่งท่านที่เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ - 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  แล้ว  ถือว่าในขั้นแปรญัตติในร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ผ่านขั้นตอนในการแปร 
ญัตติมาแล้วในส่วนของสภาท้องถิ่นของเราต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.
๒๕๕๔) ข้อ  ๕๑ ต้ังแต่วรรคที่หนึ่งถึงวรรคที่หก เนื่องจากว่าตรงนี้คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้มีการพิจารณาแล้วยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเดิมไม่มีการแก้ไขท่ี
ประชุมก็จะต้องพิจารณาลงมติว่าสภาอบต.โคกปีบจะรับหรือไม่รับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในขั้นแปรญัตตินี้หรือไม่หรือท าได้
อีกกรณีหนึ่งถ้าสภาท้องถิ่นมีมติที่จะให้มีการอภิปรายแต่ต้องอภิปรายเกี่ยวกับการแปร-
ญัตติข้อที่เสนอแปรญัตติก็สามารถท่ีจะกระท าได้   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับก่อนที่จะลงมติในวาระที่สอง.....(ไมม่ี).........
เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบว่าจะเห็นชอบให้ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านวาระท่ีสองหรือไม ่ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ผ่านวาระท่ีสอง  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน ๑๐  เสียง 
  

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๔  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  (วาระที่สาม)  ผมขอพักการประชุมสามสิบนาที 
 

ที่ประชุม   เมื่อพักการประชุมได้สามสิบนาที  จึงเริ่มการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
         (วาระท่ีสาม) 
 
         ๕/นายชัยณรงค์ .................. 
 



๕ 
 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เนื่องจากญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภา อบต. ๒๕๖๕   ในวาระท่ีสามนี้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาก าหนดว่าไม่ให้มีการอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้มีการอภิปราย ผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกสภาว่าวาระนี้ท่าน 
   สมาชิกสภามีความประสงค์จะให้อภิปรายหรือไม่ครับถ้าเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมเห็น 
   ควรว่าให้มีการอภิปรายได้ก็สามารถอภิปรายได้    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   โคกปีบท่านใดเห็นควรให้มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระท่ีสามครับ  โปรดยกมือขึ้น......(ไม่มี).....สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ   ท่านใดเห็นควรไม่ให้มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระท่ีสาม โปรดยกมือขึ้น 
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบไม่ให้มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
   ประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ในวาระท่ีสามเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  ๑๐  เสียง 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  เมื่อไม่มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระท่ีสาม  กระผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ท่านใดเห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ โปรดยกมือ
ขึ้น 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได ้ด้วยคะแนน 
   เป็นเอกฉันท์  ๑๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าเพื่อประโยชน์ใน 
ทางราชการ 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ระเบียบวาระท่ี ๕  ขอเชิญท่านปลัด อบต. ขึ้นชี้แจงครับ 
ประธานสภา อบต.   

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ เรื่องการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า  เรื่องนี้เกิดจากกฎหมายฉบับ 
ปลัด อบต.  หนึ่งคือพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๔๘๔  ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
   รัชกาลที่  ๘  ตราไว้ ณ วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พุทธศักราชการ  ๒๔๘๔  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ 
   มาตรา  ๔  (๑)  ป่า  หมายความว่า  ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน  ที่ดิน 
   ในที่นี้หมายถึงที่ดินทั่วไปและหมายความรวมถึง  ภูเขา  ห้วย หนอง คลองบึง  บาง ล าน้ า 
   ทะเลสาบ  เกาะและที่ชายทะเลรวมถึงแม่น้ าด้วย แม่น้ า  ล าคลอง กฎหมายฉบับนี้ได้ตรา 
   ไว้ประมาณ  ๗๐ ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีการรับรู้ยังไม่ได้ปฏิบัติอยู่ช่วงหนึ่ง จนมา 
   ถึงเม่ือประมาณปี  ๒๕๖๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หยิบยกเรื่อง 
   นี้ขึ้นมาหารือกับท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๓ 
   มิถุนายน  ๒๕๖๓  ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติห้าข้อด้วยกัน ดังนี้ 
    
 
          ๖/๑. ผ่อนผัน......... 



๖ 
       
 

๑. ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปได้ส าหรับที่ได้ 
ยื่นค าขอภายใน  ๑๘๐  วันนบัแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

๒. ต้องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในโครงการที่ต้อง 
ปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (Environmental  Impact 
Assessment)   

๓. การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อน 
๔. ห้ามส่วนราชการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 

ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 
๕. กรณีฉุกเฉิน  เช่น  ทางหรือถนนขาดราษฎรเดือนร้อน  สามารถด าเนินการ 

ไปพลางก่อนได้  เป็นต้น 
 พ้ืนที่ที่จะต้องขออนุญาตการขออนุญาตจ าแนกตามลักษณะของพ้ืนที่  คือ พ้ืนที่
ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พวกอุทยาน วนอุทยานต่าง ๆ  ของ  อบต.เราไม่มี   ก็มี 
พ้ืนที่ป่าไม้อย่างที่น าเรียนพ้ืนที่ป่า  ห้วย หนอง คลองบึง  ถนนต่าง ๆ แม่น้ า  ล าคลองซึ่ง
มีผู้ท าประโยชน์ก็คือหน่วยงานของราชการต้องด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ให้
ถูกต้องโดยของ อบต.ก็มีถนน สระน้ า ที่จะต้องใช้ประโยชน์ในทางราชการเรื่องนี้ทางป่า
ไม้ก็ได้ออกระเบียบแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๕๘  ระบุไว้ในกฎ 
กระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าไม้   พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ  ๕  
การขออนุญาตต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งมีรวมทั้งหมดสิบข้อซึ่งของ อบต.  จะ
เข้าข่ายข้อ (๑๐) เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ   ซึ่งจะต้องด าเนินการขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมป่าไม้   ข้อ  ๖  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าให้ยื่นค าขออนุญาต
....พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ  (ป๘๔-๑)   ข้อ (๗)  หลักฐานที่
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  ซ่ึง
ใบค าขอได้ส าเนาให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ   ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกปีบมีส่วนต้องด าเนินการโดยต้องออกเป็นความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอท าประโยชน์ในเขตป่าไมจ้ึงเป็นที่มาในการขอความเห็นจากสภาเพ่ือประกอบหลักฐาน
การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือประโยชน์ของทางราชการต่อไปโดยมีรายละ -
เอียดพื้นที่ป่าตามเอกสารทะเบียนคุมสายทางขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ หมู่ที่ 
๑–หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๘๘  สายทางและแหล่งน้ าจ านวน   ๑๒  แห่ง เพ่ือที่สมาชิกสภา ฯ 
จะได้ตรวจสอบในเบื้องต้นขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 

 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  ท่านสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
ประธานสภา อบต. สภา ฯ  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายบุญทัย  พลอยสุกใส  เรื่องนี้ผมคงต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติ  ข้อมูลต่าง  ๆ  ที่เราได้รับมาเรายังไม่ได้ 
รองประธานสภา อบต. เรียนรู้มาก่อนเป็นเรื่องเก่ามาตั้งแต่เจ็ดสิบปีที่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องใหม่ส าหรับเรา  พวกเรา 
   ก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ต้องอ่านให้เข้าใจข้อระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่มีและประกาศของ 
   กระทรวงและหนังสือสั่งการต่าง  ๆ   เราต้องศึกษากันก่อนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 
          ๗/เพราะว่า ..................... 



๗ 
 
   เพราะว่าถนนหนทางในหมู่บ้านของเราต่อไปนี้ที่ฟังดูแล้วในข้อกฎหมายที่ท่านปลัดชี้แจง 
   ให้ฟังผมดูแล้วว่า  ถนนทุกเส้นภายในหมู่บ้านของเราจะต้องขออนุญาตต่อกรมป่าไม้เพ่ือ 
   เข้าท าประโยชน์เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญเราจะเข้าไปด าเนินการโดยพลการไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 
   ต้นไม้เราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ถ่องแท้ก่อนแล้วค่อยด าเนินการท าและถ้าติดขัดอะไรก็จะ 
   ต้องปรึกษากับทาง อบต. ให้ได้รับค าตอบก่อนที่จะลงมือท าอะไร ผมก็เป็นห่วงจุดนี้ครับ 

ต้นไม้ต่าง ๆ  การขุดวางท่อระบายน้ า  การวางท่อประปาภายในชุมชนของเราต่อไป
จะต้องมีผลกระทบแน่ในความล่าช้าถ้าเราไม่ด าเนินการขออนุญาตไว้ก่อนหรือด าเนินการ
หาข้อมูลไว้ภายในหมู่บ้านของเรา 

 

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร ์ ตามกฎหมายถนนหนทาง สระน้ าสาธารณะซึ่งยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง 
ปลัด อบต.  ให้ถือเป็นพ้ืนที่ป่าจะต้องด าเนินการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งทีแรกเรื่องนี้ที่ส่งมา 
   มาก็ไม่เข้าใจว่าท าไมเป็นพ้ืนที่ป่าด้วยหรือเมื่อไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วเรื่องนี้เกิดก่อนเราเกิด 
   อีก  เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติป่าไม้  ปี ๒๔๘๔  ระบุในข้อ  ๔ (๑) 
   ป่า  หมายความว่า  ที่ดินที่ยังมไิด้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินก็คือไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

พ้ืนที่สาธารณะที่ว่างเปล่า ถือเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดจะต้องด าเนินการขออนุญาตทั้งหมด 
ก่อนด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน พัฒนาถนน ตัดเส้นถนนใหม่ ขุดลอกคูคลอง
ต่าง ๆ พ้ืนที่พวกนี้  ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าเป็นพื้นที่ป่างบประมาณที่ผ่านมาก็มีโครงการ
ก่อสร้างถนน  วางท่อประปาจะต้องท าอยู่บนถนนทั้งนั้นจะต้องขออนุญาตก่อนซึ่งที่ได้มี
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ไป
เป็นค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่จะต้องน าไปจ่ายกรณี
ที่มกีารขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ถ้าไม่ขออนุญาตกฎหมาย พ.ร.บ.ป่า
ไม้จะมีบทก าหนดโทษทัง้จ าทั้งปรับ  ซึ่งมาตรา  ๗๒ ตรี   ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  
๕๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับในกรณี
ความผิดตามมาตรานี้  ถ้าได้กระท าเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระท าความผิดต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทมีบท
ก าหนดโทษอยู่  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ  ได้พิจารณาให้ความเห็น
ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากรณีการด าเนินการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซมปรับปรุงถนนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบตามทะเบียนคุมสายทางขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกปีบ จ านวน  ๘๘  สายทางและแหล่งน้ าจ านวน ๑๒ แห่ง  ที่น าเสนอต่อสภา ฯ 
เพ่ือการด าเนินการโครงการต่าง  ๆ เช่น การวางท่อประปา การขยายเขตไฟฟ้า   การท า
ถนน  การขุดลอกแหล่งน้ า  ที่จะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าต่อไป เพ่ือประกอบหลักฐาน
การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า กับกรมป่าไม้ต่อไปครับ 

 

นายชัยณรงค์   ไชยเจริญ เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ  พิจารณาครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายยุทธศักดิ์   นามประสิทธิ์ ตามข้อมูลทะเบียนคุมสายทางของ อบต. แสดงว่าที่ดินที่จะเข้าไปด าเนินการไม่มี 
นายก อบต.  เอกสารสิทธิ์ใช่ไหม  ผอ.กองช่าง 
 
          ๘/น.ส.นิตญา............ 



๘ 
 

 

น.ส.นิตญา  เกตุสุวรรณ  ค่ะ 
ผอ.กองช่าง 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ กฎหมายที่ออกมาที่ที่ไม่มีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินยังเป็นพื้นที่ป่า 
นายก อบต.  ไม้อยู่ก่อนที่ทางหน่วยงานราชการจะเข้าไปด าเนินการจะต้องขออนุญาตก่อนและต้องมี 

การส ารวจโดยเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดส ารวจว่ามีต้นไม้หวงห้ามอะไรหรือไม่ตาม
ขั้นตอนเค้าแต่ว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วถนนหนทางต่าง ๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
พอไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เป็นพื้นที่ป่าแต่กฎหมายยังอยู่เราก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่บังคับใช้ทางกรมป่าไม้แนะน าในเรื่องของการขออนุญาตซึ่งการขออนุญาตตามแบบค า 
ขออนุญาต ซึ่งแบบค าขอเอกสารประกอบ    (๗)   ต้องมีหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณา
ให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่   จึงเป็นที่มาของการขอ
ความเห็นจากสภาในวันนี้ในวันนี้ซึ่งทางกองช่างได้แนบรายละเอียดของสายถนนตาม
ทะเบียนคุมสายทางที่เสนอมาให้สภา ฯ  ได้พิจารณา 

 

น.ส.นิตญา  เกตุสุวรรณ  ทะเบียนคุมสายทางและแหล่งน้ าที่เสนอคือสายทางและแหล่งน้ าทั้งหมดท่ีจะ 
ผอ.กองช่าง  ด าเนินการขออนุญาต ฯ คือทางกรมป่าไม้ให้เราเสนอขอไปทั้งหมดก่อนการด าเนินการได้ 
   ค่ะ 
 

ที่ประชุม   ที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ  สอบถามและตอบข้อซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจ 
    

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ.....(ไม่มี)..... 
ประธานสภา อบต. ผมขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบท่านใดเห็นชอบ 
   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนน/ 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบตามทะเบียนคุมสายทาง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ จ านวน  ๘๘  สายทาง และแหล่งน้ า จ านวน  ๑๒ 
แห่ง  ที่น าเสนอต่อสภา ฯ รวมทั้งการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  เช่น  การวางท่อประปา   
การขยายเขตไฟฟ้าและแหล่งน้ า  ฯลฯ  ที่จะด าเนินการในเขตพ้ืนที่ป่าไม้    เพ่ือประกอบ
หลักฐานการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่ากับกรมป่าไม้ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  และมาตรา  ๖๘   

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าที่เป็นสายทางจ านวน  ๘๘  สายทางและแหล่งน้ า จ านวน  ๑๒  
แห่ง  ตามท่ีเสนอเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  และมาตรา  ๖๘   
 
 
      ๙/ระเบียบวาระท่ี ๖ ........... 

 
 



๙ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  หมู่ ๙  บ้านหนองเรือจ านวนบ้านก็เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ รอบถนน ตั้งแต่บ้านนาย 
สมาชิกสภา อบต. บุญธรรม  แหลมศรี  ไปถึงบ้านนายเสนอ   วงษ์สุข ตรงนั้นก็อยากจะให้ขยายเขตไฟฟ้า 

ครับ เพราะว่าบ้านเพิ่มข้ึนหลายหลังแล้ว  ผมขอเสนอไว้ก่อนครับ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ จะน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนครับ 
นายก อบต. 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  และถนนทางตั้งแต่บ้านที่ปลูกใหม่เลยบ้านนายบุญธรรม  แหลมศรี ไปตรงนั้น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ จะเลยไปทางที่ท้ิงขยะของ อบต.โคกปีบ  หมู่  ๙  ตอนนี้รู้สึกว่าทางล าบากอยากให้ท่าน 
   นายกเอาลูกรังมีงบประมาณตรงไหนก็ไปเสริมถนนให้หน่อยครับเพราะว่าเค้าวิ่งกันเยอะ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ จดบันทึกไว้นะครับ ผอ.กองช่าง 
นายก อบต. 
 

น.ส.นิตญา  เกตุสุวรรณ  ค่ะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  และอีกเรื่องคือเรื่องไฟรายทางสาธารณะของหมู่บ้านที่เสีย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ผมก าลังพิจารณาตรวจสอบว่ามีก่ีจุดที่เสียหายครับก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
นายก อบต.  ไปซ่อมแซมครับ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ครับ.....(ไม่มี).....ผมขอนุญาตที่ 
   ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบในส่วนของ อบต. คงไม่มีอะไรมากผมจะรายงานการสร้าง 
   ศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามที่วัดสระมะเขือมีชื่อว่าโรงพยาบาลสนามโคกปีบ 
   ประชารักษ์  ตั้งอยู่ที่ศาลาพักศพวัดสระมะเขือ  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยหมดทุกข้ันตอน 
   เรื่องของสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ตามหลักของสาธารณสุขก็จะมีคุณหมอจากสาธารณสุข 
   มาตรวจเรียบร้อยพร้อมที่จะรับคนไข้แล้วก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วย  แต ่
   เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ดูจากการติดเชื้อแล้วจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ลดลงมีคลัสเตอร์ 
   ใหม่ ๆ  เกิดข้ึนเรื่อยวันละสองร้อยกว่าราย หรือร้อยกว่ารายยืนอยู่ที่ระดับนี้ทุกวัน  
   โรงพยาบาลสนามก็คงจะต้องมีความจ าเป็นต่อไปและโคกปีบก็มีจ านวนผู้ป่วยทุกวัน  ๆ 
   ประมาณห้าถึงหกคนไม่เป็นศูนย์สักวันแต่ก็น้อยลง  ตอนที่ท่านนายอ าเภอมีค าสั่งให้จัด 
   ตั้งศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามเนื่องจากมีคลัสเตอร์จากโรงงานไทยแอร์โรติดสาม 
   สิบคนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นร้อยคนก็ขยายระบาดวงสองวงสามไปตอนนี้ยังไม่มี 
   คลัสเตอร์ใหม่ ๆ  เกิดขึ้นเราก็ต้องรับอย่างเดียวก็ภาวนาก็อย่าให้มีแต่ต้องเราก็ต้องเตรียม 
   ความพร้อมไว้ตามหนังสือสั่งการของจังหวัดจึงแจ้งที่ประชุมให้รับทราบส่วนเรื่องอ่ืนๆ จะ 
 
           ๑๐/มีเรื่อง........ 



๑๐ 
 
   มีเรื่องของภัยแล้งตอนนี้ฝนทิ้งช่วงอีกแล้วก็จะกระทบเรื่องของประปาหมู่บ้านน้ าอุปโภค 
   บริโภค มีหลายหมู่บ้านของที่ใช้น้ าประปาหมู่บ้านมีหมู่  ๑   หมู่  ๒ หมู่ ๔  หมู่ ๖  หมู่  ๗  

และหมู่  ๙   ผมอยากทราบกระบวนการขั้นตอนการขอใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคของ หมู่  
๗  ไปถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 

 

น.ส.ประไพพรรณ  โคโยทา เมื่อวานนี้ทางประปาภูมิภาค  สาขาพนมสารคามได้ประสานมาที่ดิฉันว่าจะขอ 
นักทรัพยากรบุคคล รายชื่อผู้ใช้น้ าที่สมบูรณ์แล้วจากเราอีกที  คาดว่าอาทิตย์หน้าเค้าจะติดต่อมาค่ะ 
 

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ ก็จะถึงขั้นตอนท า MOU กับ อบต. แล้ว  เมื่อท า MOU แล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ 
นายก อบต.  ของการประปาส่วนภูมิภาค   หมู่  ๙  ประปาเป็นอย่างไรบ้างครับ 
 

นายเฮี้ยง  กับชัย  ยังพอได้อยู่ครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๙    
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ....(ไม่มี)....ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. ครับ 
      
 
  
    เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
      (ลงชื อ)  พิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์   ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื อ)     บุญทัย  พลอยสุกใส 
          (นายบุญทัย   พลอยสุกใส)                  

(ลงชื อ)        เฮ้ียง  กับชัย           
             (นายเฮี้ยง  กับชัย)    

(ลงชื อ)       ส าราญ  ปรุโปร่ง 

            (นายส าราญ  ปรุโปร่ง) 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


