
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 
วันอังคาร  ที่ 3 ธันวาคม  2562 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

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

ผู้เข้าประชุม        ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ   หมายเหตุ 
1. นายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภา สุนทร อ่อนสว่าง 
2. นายจุล                  มูลเชื้อ               รองประธานสภาฯ         จุล       มูลเชื้อ 
3. นางสาวพิมพร เพียวังถา สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 พิมพร เพียวังถา 
4. นางสาวบังอร   พิมพ์อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 บังอร   พิมพ์อรัญ 
5. นายมนัส สมมิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 มนัส สมมิตร 
6. นายพิชิตชัย แม่นปืน สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 พิชิตชัย แม่นปืน 
7. นายปรีชา ยังสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 ปรีชา ยังสุข 
8 นายณัฐกานต์          สมมติร                 สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3      ณัฐกานต์      สมมิตร 
9. นายสุวรรณ ์ ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 สุวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์ 
10. นายส าเริง ย้อยดา สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 ส าเริง ย้อยดา 
11. นายค าพันธ์           สีพานวงษ์            สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5      ค าพันธ์       สีพานวงษ์ 
12. นางกัลยา             เจรญิผล               สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6      กัลยา         เจริญผล 
13. นายวิชัย               พันธ์ชอบ             สมาชิก อบต. หมู่ที่  7      วิชัย           พันธ์ขอบ 
14. นางพเยาว์ สุวรรณพูล สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 พเยาว์ สุวรรณพูล 
15. นายธนวัฒน์ ค าลือ สมาชิก อบต. หมู่ที่  8      ธนวัฒน์        ค าลือ 
16. นายสนอง             สีทองเพีย            สมาชิก อบต. หมู่ที่  8       สนอง         สีทองเพีย 
17. นายฉัตรชัย พวงจ าปา สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ฉัตรชัย พวงจ าปา 
18. นายนิพนธ์           อุตทองค า             สมาชิก อบต. หมู่ที่  8       นิพนธ์        อุตทองค า 
19. นางมาลี จีนท า สมาชิก อบต. หมู่ที่  10 มาลี           จีนท า 
20. นายนิยม เผ่าแสง สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 นิยม          เผ่าแสง 
21.. นางปาริฉัตร         วรฤทธิ์                สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12     ปาริฉัตร     วรฤทธิ์ 
22. นายสุรศักดิ์ สอนโส สมาชิก อบต. หมู่ที่  13 สุรศักดิ์ สอนโส 
23. นายวัชรากร สีเหลือง สมาชิก อบต. หมู่ที่  14 วัชรากร สีเหลือง 
24.  นายอนันต์ พรมที สมาชิก อบต. หมู่ที่  15 อนันต์ พรมที 
25. นายบุญลอด หนามพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  16 บุญลอด หนามพรม 
26. นายรังสรรค์          หนามพรม            สมาชิก อบต. หมู่ที่   16   รังสรรค์  หนามพรม 
 
ผู้ลาประชุม 
 1. นายด าเนิน      ถึกไทย                      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
 2. นายอดุลศักดิ์    สุวรรณศร                 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 
  
 
 
 

/ผู้เข้า... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นายไพบูลย์  ช่างฉาย   นายก อบต.วังดาล  ไพบูลย์      ช่างฉาย 
2.  นายอุดม  ประนอม  รองนายก อบต.วังดาล  อุดม      ประนอม 
3.  นายชาญชัย           อ่อนสว่าง  รองนายก อบต.วังดาล  ชาญชัย     อ่อนสว่าง 
4.  นายสมชาย     กองค า   เลขานุการนายก อบต.               สมชาย     กองค า 
5. นายสุชาติ               บัวศรี                         ปลัด อบต.ท่าตูม                      สุชาติ       บัวศร ี
6. นางอรสา                 โตข า                        รองปลัด อบต. วังดาล                อรสา       โตข า 
7.  นายวิทยา  จิตค าภา            หัวหน้าส านักปลัด  วิทยา     จิตค าภา 
8.  นางพรสมัย            กุหลาบว งษ์                 ผู้อ านวยการกองคลัง           พรสมัย     กุหลาบวงษ์ 
9. นายสมชาย             พอใจไทย                    นักวิชาการศึกษา                      สมชาย    พอใจไทย 
10.นายยุทธนา            ฉิมมาแก้ว                   นิติกร                                    ยุทธนา     ฉิมมาแก้ว 
11.นายณัฐธชนพงศ์      พงค์ศาสตร์                  นักวิเคราะห์ฯ                           ณัฐธชนพงศ์   พงค์ศาสตร์                      
12. นางสาวเพ็ญนิดา    ปัตถานัง                      นักวิชาการสุขาภิบาล                 เพ็ญนิดา    ปัตถานัง                       
13.นางสาวเยาวลักษณ์   ศรีธงชัย                     นักวิชาการตรวจสออบภายใน       เยาวลักษณ์   ศรีธงชัย                      
14.นางสาวอัจฉรา      อาจหาญ                       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้            อัจฉรา      อาจหาญ                        
15.นางสาวณันธ์ธิกานต์  ส้างอุ้น                        เจ้าพนักงานพัสดุ                     ณันธ์ธิกานต์  ส้างอุ้น                         
 
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ดาลเป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1         เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ              วันนี้นัดทุกท่านประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเป็นเทศบาลต าบลวังดาลและเรื่องอ่ืนๆจึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม                รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2562 

ประธานสภา สอบถามว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  
ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติออกเสียงรับรองรายงานการประชุม ดังนี้ 

 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                               3.1 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว 

ประธานสภาฯ               เนื่องจาก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล คือนายสุชาติ  บัวศรี            
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้โอนไปด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม ซึ่งขณะนั้นได้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาว่างลง จึงขอให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล ชั่วคราว ขอเชิญท่านสมาชิก เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง        

นางปาริฉัตร วรฤทธิ์            เสนอ นายสุวรรณ ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ต าบลวังดาลชั่วคราว  

ประธานสภาฯ                   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ  

นายอนันต์  พรมท ี             รับรองนายสุวรรณ์  ธนะสุทธิพันธ์ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 15   

นางสาวบังอร  พิมพ์อรัญ     รับรองนายสุวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ                  สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 

  ที่ประชุม                      ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้  นายสุวรรณ                 
ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล หมู่ที่ 4  เป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว ขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวมาท าหน้าที่ 

                                 3.2 ญัตติเพื่อพิจารณาเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประธานสภาฯ                  ต่อไปจะเป็นการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอให้ที่ประชุม ร่วมกันเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง โดยขอให้  
มีผู้เสนอชื่อ และผู้รับรอง 2 คน  

นายค าพันธ์  สีพานวงษ ์    เสนอนายปรีชา  ยังสุข สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร      
ส.อบต. ม.5              ส่วนต าบลวังดาล 

ประธานสภาฯ                 ขอผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 

   ที่ประชุม                    นายณัฐกานต์  สมมิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 รับรองนายปรีชา   ยังสุข 

   ที่ประชุม                    นายอนันต์   พรมที    สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 รับรองนายปรีชา   ยังสุข 

นางสาวบังอร พิมพ์อรัญ   เสนอนายฉัตรชัย   พวงจ าปา สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 เป็นเลขานุการสภาองค์การ     
ส.อบต. ม.1              บริหารส่วนต าบลวังดาล 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ               ขอผู้รับรองจ านวน 2 คน ครับ 

   ที่ประชุม                   นายพิชิตชัย  แม่นปืน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 รับรองนายฉัตรชัย  พวงจ าปา 

   ที่ประชุม                   นางกัลยา   เจริญผล  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 รับรองนายฉัตรชัย  พวงจ าปา 

นายปรีชา  ยังสุข            ผมขอถอนตัวจากการเข้ารับคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ส.อบต. ม.3 วังดาล เนื่องจากไม่มีความพร้อมครับ 

 ประธานสภาฯ     เป็นอันว่ามีผู้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เพียง
คนเดียว ต่อไปจะขอมติที่ประชุม เพ่ืออนุมัติ ให้ นายฉัตรชัย  พวงจ าปา เป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลขอมติที่ประชุมด้วย 

 มตทิี่ประชุม     มีมติเห็นชอบ จ านวน 25 เสียง 
 

 3.3 ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลเป็นเทศบาลต าบลวังดาล  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีทางคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ เรื่องการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลเป็นเทศบาลต าบลวังดาลเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนขั้นตอน ในการยกฐานะต่างๆ ต้องมีการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ว่าจะเห็นด้วยในการยกฐานะ
หรือไม่ส่วนในขั้นตอนด าเนินการขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นผู้
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายไพบูลย์  ช่างฉาย    กล่าวถึงความเป็นมา ของการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
นายก อบต. เป็นเทศบาลต าบลวังดาล  ว่าหลักการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้จัดตั้งเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2539 ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 38.41 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 24,006.25ไร่ เป็นชุมชนมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 7,608 คน 
ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี ณ เดือนมิถุนายน 256  มีรายได้ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุน 26,454,858.50 บาท ซึ่งใน
การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเป็นเทศบาลต าบลวังดาล ท าให้มี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ในการให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นงาน
ทะเบียนและบัตร ประชาชนในพื้นที่จะไม่ต้องเดินทางไปไกล ในการไปท าติดต่อเกี่ยวกับ
การท าบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ท าให้ลดระยะเวลาในการเดินทางและประหยัด
ค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น สถานธนานุบาล                 
โรงฆ่าสัตว์ และอ่ืนๆอีกตามหน้าที่ จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนในขั้นตอนการด าเนินการ ขอเชิญปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ชี้แจงขั้นตอน ในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล เป็นเทศบาลต าบลวังดาลเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ             ขอเชิญปลัด อบต.ท่าตูม ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายสุชาติ   บัวศรี       ได้กล่าวถึงหน้าที่ ของเทศบาลต าบล ว่ามีจ านวนประชากร รายได้ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ปลัด อบต.ท่าตูม          ที่กฎหมาย ก าหนด อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน

พ้ืนที่ มากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ดังเช่นงานทะเบียน และบัตร ที่มาให้บริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอ าเภอ                   
กบิ นทร์ บุ รี  แต่ ใ นส่ วนของสมาชิ กสภา เทศบาลต าบลนั้ น  จะมี ไ ด้ ทั้ ง หมด                    
จ านวน 12 ท่าน ซึ่งจากเดิม องค์การบริหารต าบลวังดาล มีจ านวนสมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีจ านวนสมาชิกได้หมู่บ้านละ 1 คน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลมี
จ านวนสมาชิกได้ทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งหากยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล จะมีจ านวนสมาชิก
ได้ 12 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 6 คน เท่ากับว่าจะมีจ านวนสมาชิก
ลดลง จากองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 4 คน ซึ่งในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องท า
ความรู้จักกับประชาชนในเขตเลือกตั้ง เขตความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ที่ประชุม 
ใช้ประกอบการพิจารณาในการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล สมาชิกสภาเทศบาลจะมี
ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขั้นตอน ในการยกฐานะ จะต้องมีการประชุมประชาคม 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ก็เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างไร และจะมีแบบสอบถามความ
คิดเห็น ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามต้องลงลายมือ ชื่อ
ด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามลงชื่อแทนกันและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลจะต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญสภาเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อไป 

ประธานสภา จากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตูมได้ชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานนะองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล เป็น เทศบาลต าบลวังดาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใดๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่
มี ขอมติที่ประชุม     

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็น เทศบาล
ต าบลวังดาล มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ 25 เสียง 

ประธานสภาฯ          ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการวิสามัญสภาและมีผู้รับรองจ านวน 2 คน ขอ
เชิญเสนอชื่อได้เลยครับ 

นายฉัตรชัย  พวงจ าปา   เสนอนางสาวบังอร   พิมพ์อรัญ  สมาชิกอบต. วังดาล หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการ     
     ส.อบต. ม.9            วิสามัญสภา โดยมีนายวัชรากร  สีเหลือง  สมาชิก อบต.วังดาล  หมู่ที่ 14 เป็นผู้รับรอง

และนายพิชิตชัย  แม่นปืน สมาชิก อบต.วังดาล หมู่ที่ 2  เป็นผู้รับรอง  

นายวัชรากร  สีเหลือง     เสนอนายอนันต์ พรมที สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการ  
     ส.อบต. ม.14          วิสามัญสภา โดยมีนายค าพันธ์  สีพานวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองและ

นางปาริฉัตร วรฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.วังดาล หมู่ที่ 12 เป็นผู้รับรอง 
 
 

/นางปาริฉัตร... 
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นางปาริฉัตร  วรฤทธิ์      เสนอนายปรีชา  ยังสุข สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการวิสามัญสภา โดยมี     
ส.อบต. ม.12          นางสาวพิมพร เพียวังถา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรอง และ นายสุรศักดิ์ สอนโส 

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13 เป็นผู้รับรอง 

 ประธานสภาฯ             มีท่านสมาชิกอบต.วังดาล จะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลท่านใดเสน เป็นอันว่าคณะกรรมการวิสามัญสภาใน
สัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มีทั้งที่จ านวน 3 ท่าน คือ 
นางสาวบังอร  พิมพ์อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 นายอนันต์ พรมที  สมาชิก อบต. วัง
ดาล หมู่ที่ 15 และนายปรีชายังสุข สมาชิก อบต.วังดาล หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการวิสามัญ
สภา ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอก เ พ่ือเป็น
กรรมการวิสามัญสภา ขอให้ที่ประชุมเสนอบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง  

นายไพบูลย์ ช่างฉาย      เสนอ นายสุชาติ  บัวศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม เป็นกรรมการ 
    นายก อบต. วิสามัญสภา เสนอนายมานพ   นวลสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เป็น

กรรมการวิสามัญสภา เสนอ นางปรางสินี  ช่างฉาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก 
เป็นกรรมการวิสามัญสภา และเสนอนายเจตนิพัฒนิ์  วุฒิสิงห์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะแดง เป็นกรรมการวิสามัญสภา  

ประธานสภาฯ              ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือให้ความเห็นชอบ กรรมการวิสามัญสภา ขอมติที่
ประชุมด้วย 

 มตทิี่ประชุม                มีมติอนุมัติ จ านวน 25 เสียง 

 

                              3.4 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ประธานสภาฯ              ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 2561 – 
2565)ประกอบการพิจารณา ส่วนในรายละเอียด ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  

นายไพบูลย์   ช่างฉาย    ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบล  
นายก อบต.             วังดาล ได้ด าเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น                 

42 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 11,073,599.81 บาท และจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน 3,632,769.98 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน5,615,888.17 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 2 โครงการ              
แต่ไม่ได้ด าเนินการ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและสาธารณสุขและการกีฬา แผนงานการศึกษาด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 8 
โครงการ เป็นเงิน 4,607,698.68 บาท  

 
/แผนงาน... 
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 แผนงานสาธารณสุขด าเนินการทั้งสิ้น  2 โครงการ เป็นเงิน 321,616 บาท แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 14 โครงการ ด าเนินการ 12 โครงการ 
เป็นเงิน 5,401,990.28 บาทยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 12,578 บาท 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด าเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ
เป็นเงิน 1,869,570 บาท แผนงานงบกลาง จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 
12,898,192 บาท รวมโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 110 
โครงการ เป็นเงิน 40,504,586.74 บาท 

ประธานสภาฯ           ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้น าเรียนต่อที่ประชุมผมขอมติที่ประชุม
ด้วย 

มติที่ประชุม              มีมติรับทราบ  จ านวน 25 เสียง 
 

                            3.5 เรื่องแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลน าเสนอต่อที่ประชุม  

นายไพบูลย์  ช่างฉาย  เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลและสมาชิกสภาองค์การ   
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบลวังดาลทุกท่าน ครับผม นายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังดาล ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคท่ี 5 และวรรคที่ 6 ซึ่ง
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี โดยให้ประกาศติดไว้โดย
เปิดเผยหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น      เพ่ือเป็นทิศทางและ แนวทางใน
การพัฒนาต าบลวังดาลต่อไปและขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนเป็น
หลักพร้อมนี้ จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล   ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดที่ได้แจก
ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ         ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมๆกันถ้าท่านใดสงสัยขอเชิญสอบถามได้ 

ที่ประชุม               ไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดสงสัยสอบถาม 

ประธานสภาฯ        ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มติที่ประชุม           มีมติรับทราบ  จ านวน 25 เสียง 

 

                                                                                                             /3.5............ 
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                         3.5 เรื่องพิจารณายืนยันรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภาฯ         ด้วย ฝ่ายบริหาร ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล พิจารณา
ยืนยัน มติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดขอให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล น าเสนอต่อที่ประชุม  

นายไพบูลย์  ช่างฉาย  ชี้แจงว่า ด้วยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจงบการเงิน สิ้นสุด      
นายก อบต.       ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรวจสอบพบว่า การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อ

ระบายน้ าหมู่ที่ 3 ต าบลวังดาล งบประมาณ 16,900 บาท ซึ่งได้เสนอขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล สมัย
ประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จากการตรวจสอบของ 
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าไม่มีโครงการดังกล่าวปรากฏในรายงาน
การประชุมสภาสมัยดังกล่าว ซึ่งตามข้อเท็จจริงองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ขอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลอนุมัติโครงการจริง เป็นไปตามแผนพัฒนาต าบล
และมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ครบถ้วนจึงได้แนะน าให้องค์การบริหาร  
ต าบลวังดาล ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เพ่ือยืนยันว่า
ในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีการอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 3 ต าบลวังดาล งบประมาณ 16,900 บาทจริง จึงขอน าเรียนให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณายืนยันมติ ดังกล่าว สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้บันทึกรายงาน
ประชุม บันทึกรายงานการประชุมตกหล่น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณายืนยันมติที่
ประชุมดังกล่าวต่อไป  

ประธานสภาฯ                             ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เพ่ือพิจารณายืนยันมติที ่
                                              ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ในการประชุมเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
                                              2562 ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม                                มีมติอนุมัติ จ านวน 25 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4                       เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ                            ขอให้ที่ประชุม ได้น าเสนอในเรื่องอ่ืน  
                                    เรื่องท่ี 1 แนะน าพนักงานส่วนต าบล ท่ีได้รับการบรรจุใหม่ 
นายไพบูลย์ ช่างฉาย                     ได้กล่าวแนะน า พนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับการบรรจุใหม่จ านวน 4 คน ดังนี้  
นายก อบต.                        1. นางสาวเยาวลกัษณ์ ศรีธงชัย ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 
                                    2. นางสาวเพ็ญนิดา ปัดถานัง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ  
                                    3. นางสาวอัจฉรา   อาจหาญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน  
                                              4. นางสาวณันธ์ธิกานต์ ส้างอุ้น เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
                                     ซึ่งทั้ง 4 คน ได้รับการบรรจุใหม่ เมื่อท่ี 2 ธันวาคม 2562                                             
                                          เรื่องท่ี 2 เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติที่ดินและ 
                                           สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ                            ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังน าเสนอต่อที่ประชุม 
นางพรสมัย กุหลาบวงษ์                  กล่าวว่าผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง คือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือผู้ 
                                              ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะ 
                                              เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดิน หรือสิ่ง 
                                               ปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีไหนก็ให้เป็นผู้มี 

                                                                                                                         /หน้าที่...... 
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                                              หน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้นไป ถ้าเจ้าของที่ดินที่ครอบครองสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นเป็น
คนละคนกันให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
ก็เสียภาษีเฉพาะส่วนเงิน ของสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี 
โดยทั่วไปที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านอาคารจะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการค านวณภาษีโดยแยกตามรายการดังนี้  

                                                1 ที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดิน  
                                    2 สิ่งปลูกสร้างใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง  
                                     3 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี ในแต่ละปี ณ 
ส านักงานหรือที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน วันที่  1 กุมภาพันธ์ของปีนั้นซึ่ง
ราคาประเมินทุนทรัพย์นี้จะเป็นราคาเดียวกับราคาประเมินทุนทรัพย์ ของกรมที่ดินแต่ถ้า
ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์จะมีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
ค านวณค่า วิธีการค านวณภาษี อัตราภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างก าหนดอัตราภาษีจ าแนก
ตามประเภทการใช้ประโยชน์และตัวผู้ เสียภาษี  ทั้งนี้ อัตราภาษีจะใช้ค านวณแบบ
ขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละชั้นส่วนรายละเอียดต่างๆจะได้น าเรียนสภาฯเพ่ือ
ทราบต่อไป 

                                              เรื่องท่ี 3 เรื่องรายช่ือผู้ประกอบการที่ยกเลิกกิจการ 
ประธานสภาฯ                             ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลแจ้งว่ามีผู้ประกอบการยกเลิกกิจการ จ านวน 
                                              25 ราย ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางพรสมัย  กุหลาบวงษ์                 ดว้ยมีผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกกิจการ จ านวน 25 ราย ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการกองคลัง                    1. นายพิชิต  พรมศรี ประเภทกิจการ ร้านซ่อมรถ 2. นายรอด จันนรา 
                                                ประเภทกิจการฟาร์มหมู 3.นางพิชชาภา เพชรบุรี  ประเภทกิจการร้านค้า 
                                               4.นางกลิ่น   ปัทธิสามะ ประเภทกิจการห้องเช่า 5.นางสาวกมลรัตน์ นามแก้ว 
                                               ประเภทกิจการ ร้านค้า 6.นางสาวมลฤดี นามบุตร ประเภทกิจการ ร้านขาย 
                                               ของเก่า 7.นางสาววินัย  ถาวงษ์เพีย ประเภทกิจการ ร้านค้า 8.นางวนิดา  ศรีทอง  
                                               ประเภทกิจการร้านค้า 9.นายสมคิด ศิลาแร่ ประเภทกิจการร้านค้า 
                                               10.นายถนอมพงษ์  องอาจ ประเภทกิจการ ร้านค้า 11.นางศิริรัตน์ สระชมภู  
                                               ประเภทกิจการร้านค้า 12.นางสมบูรณ์  องอาจ ประเภทกิจการ ร้านค้า  
                                               13.นางสมฤทัย  เผ่าแสง ประเภทกิจการร้านค้า 14.นางมนัส  พรมศรี ประเภท 
                                               กิจการร้านค้า 15.นางสุภาพร เนติ ประเภทกิจการร้านค้า 16.นางพรสุพล   
                                              เกิดสวัสดิ์ ประเภทกิจการ ฟาร์มหมู 17.นางวนิดา ยอดประเสริฐ ประเภทกิจการ 
                                               ร้านค้า 18.นายสุดใจ  อ่อนอรรถ ประเภทกิจการฟาร์มหมู 19.นางประไพ  
                                              บุตระแสง ประเภทกิจการร้านค้า 20. นายมานะ  แย้มกลิ่น ประเภทกิจการ 
                                               ฟาร์มหมู 21.นายสงวน ตอเสนา ประเภทกิจการ ร้านค้า 22.นายสมชาย จันทนา  
                                              ประเภทกิจการโรงเรือนเก็บของ 23.นายบุญทวี   ภิบาล ประเภทกิจการฟาร์มหมู 
                                              24.นางนุชสรารัตน์ ศรีทอง ประเภทกิจการร้านค้า 25.นายอุดม  กันวนา  
                                               ประเภทกิจการฟาร์มหมู 
 
 

ประธาน... 
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ประธานสภาฯ          สอบถามว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

 ทีป่ระชุม                ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม 

ประธานสภาฯ           ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามผมขอปิดประชุม 

                             

เลิกประชุม  เวลา  15.00 น. 

 
                                        (ลงชื่อ)         ฉัตรชัย  พวงจ าปา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายฉัตรชัย  พวงจ าปา) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 
   (ลงชื่อ)        สุนทร    อ่อนสว่าง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสุนทร   อ่อนสว่าง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 
วันอังคาร  ที่ 7  มกราคม  2563 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

**************************** 
ผู้เข้าประชุม             ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ   หมายเหตุ 



 
 

1. นายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภา สุนทร อ่อนสว่าง 
2. นายจุล                  มูลเชื้อ               รองประธานสภาฯ         จุล       มูลเชื้อ 
3. นางสาวพิมพร เพียวังถา สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 พิมพร เพียวังถา 
4. นางสาวบังอร   พิมพ์อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 บังอร   พิมพ์อรัญ 
5. นายมนัส สมมิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 มนัส สมมิตร 
6. นายพิชิตชัย แม่นปืน สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 พิชิตชัย แม่นปืน 
7. นายปรีชา ยังสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 ปรีชา ยังสุข 
8 นายณัฐกานต์          สมมิตร                 สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3      ณัฐกานต์      สมมิตร 
9. นายสุวรรณ ์ ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 สุวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์ 
10. นายส าเริง ย้อยดา สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 ส าเริง ย้อยดา 
11. นายค าพันธ์           สีพานวงษ์            สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5      ค าพันธ์       สีพานวงษ์ 
12. นายด าเนิน           ถึกไทย                 สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5      ด าเนิน        ถึกไทย 
13. นางกัลยา             เจรญิผล               สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6      กัลยา         เจริญผล 
14. นายวิชัย               พันธ์ชอบ             สมาชิก อบต. หมู่ที่  7      วิชัย           พันธ์ขอบ 
15. นางพเยาว์ สุวรรณพูล สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 พเยาว์ สุวรรณพูล 
16. นายธนวัฒน์ ค าลือ สมาชิก อบต. หมู่ที่  8      ธนวัฒน์        ค าลือ 
17. นายสนอง             สีทองเพีย             สมาชิก อบต. หมู่ที่  8       สนอง         สีทองเพีย 
18. นายฉัตรชัย พวงจ าปา สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ฉัตรชัย พวงจ าปา 
19. นายนิพนธ์           อุตทองค า              สมาชิก อบต. หมู่ที่  8       นิพนธ์        อุตทองค า 
20. นางมาลี จีนท า สมาชิก อบต. หมู่ที่  10 มาลี           จีนท า 
21. นายนิยม เผ่าแสง สมาชิก อบต.หมู่ที่  11 นิยม          เผ่าแสง 
22. นางปาริฉัตร         วรฤทธิ์                 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12     ปาริฉัตร     วรฤทธิ์ 
23. นายสุรศักดิ์ สอนโส สมาชิก อบต. หมู่ที่  13 สุรศักดิ์ สอนโส 
24. นายวัชรากร สีเหลือง สมาชิก อบต. หมู่ที่  14 วัชรากร สีเหลือง 
25. นายอนันต์ พรมที สมาชิก อบต. หมู่ที่  15 อนันต์ พรมที 
26. นายอดุลศักดิ์       สุวรรณศร              สมาชิก อบต. หมู่ที่  15    อดุลศักดิ์     สวุรรณศร 
27. นายบุญลอด หนามพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  16 บุญลอด หนามพรม 
28. นายรังสรรค์          หนามพรม            สมาชิก อบต. หมู่ที่   16   รังสรรค์      หนามพรม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นายไพบูลย์  ช่างฉาย     นายก อบต.วังดาล       ไพบูลย์      ช่างฉาย 
2.  นายธรรมรัฏฐ์          งามแสง              ปลัดอ าเภอกบินทร์บุรี        ธรรมรัฏฐ์    งามแสง               
3.  นายอุดม  ประนอม    รองนายก อบต.วังดาล       อุดม ประนอม 
4.  นายชาญชัย           อ่อนสว่าง    รองนายก อบต.วังดาล       ชาญชัย     อ่อนสว่าง 
5.  นายสมชาย     กองค า     เลขานุการนายก อบต.        สมชาย     กองค า 
6. นางอรสา                 โตข า                 รองปลัด อบต. วังดาล         อรสา       โตข า 
7.  นายวิทยา  จิตค าภา      หัวหน้าส านักปลัด             วิทยา       จิตค าภา 
8.  นางสาวศศิกานต์      แย้มกลิ่น              นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  ศศิกานต์   แย้มกลิ่น 
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เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
                 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังดาลเป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  1              เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ              วันนี้นัดทุกท่านประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขุดสระน้ าสาธารณ 

                                              ประโยชน์ โคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล 

มติที่ประชุม                               มีมติรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ สอบถามว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  3 
ธันวาคม 2562หรือไม ่ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 27 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3                       เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                              3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ 
                                              โคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล 
ประธานสภาฯ                             วันนี้นัดทุกท่านประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขุดสระน้ า 
                                              สาธารณประโยชน์หมู่ 2 ต าบลวังดาล   อ าเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
                                              ด้วยอ าเภอกบินทร์บุรีไดแ้จ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ 
                                              ในระเบียบวาระการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนิน 
                                              โครงการขุดขยายสระน้ าดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                              วังดาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนรายละเอียดขอเชิญ ปลัดอาวุโส 
                                              อ าเภอกบินทร์บุรีน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
 นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง                   ตามท่ีทางผู้น าหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลวังดาลได้เสนอโครงการขุดสระน้ า หมู่ที่ 2 
   ปลัดอ าเภอฯ                            โดยผ่านการประชุมให้ความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน และส่งโครงการดังกล่าว 
                                               ให้อ าเภอกบินทร์บุรี เพ่ือเสนอของบประมาณงบภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น 
                                               และโครงการดังกล่าว ได้รับการอนุมัติงบประมาณและได้ผู้รับจ้างแล้วและผู้รับจ้าง 
                                               ได้เข้าด าเนินการในพ้ืนที่บางส่วน แต่เนื่องจากบริเวณที่จะด าเนินการขุดสระน้ า 
                                               ดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์การตัดต้นไม้ออกจากที่บริเวณ 
                                               ดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ก่อนจึงจะด าเนินการได้ ซึ่งการขออนุญาต 
                                               ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                               วังดาลเพ่ือน ามติที่ประชุมประกอบเรื่องเพ่ือขออนุมัติต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฎ 
                                               กระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558                         
                                               ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
                                               พระราชบัญญัติป่าไม ้ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 วรรคหนึ่งแห่ง 
                                               พระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช 2484 ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท า 
                                               ประโยชน์ในเขตป่าให้ยื่นค าขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการ 
                                               ขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ ดังนั้น  
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                                              จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลให้ความเห็นชอบ 
                                              ต่อไป 
นายไพบูลย์   ช่างฉาย                   กล่าวว่า เนื่องจากโครงการขุดสระน้ าสาธารณประโยชน์ โคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบล 



 
 

  นายก อบต.                             ดังกล่าวได้เสนอโครงการ ผ่านอ าเภอและจังหวัดได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
                                              หาผู้รับจ้างได้แล้ว และภายหลังได้มาขออนุญาต ตัดไม้ ไม่ทราบว่าจะขัดต่อระเบียบ 
                                              กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
 ประธานสภาฯ                            ขอให้ ท่านปลัดอาวุโสชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  
นายธรรมรัฎฐ์  งามแสง                  ในวันนี้ที่เสนอเรื่องให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลให้ความเห็นชอบ 
    ปลัดอ าเภอฯ                         ไม่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใดไม่มีผลกระทบหรือผิดกฎหมายหรือระเบียบ 
                                              ที่เก่ียวข้องขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลทุกท่านสบายใจได้  
                                              ที่ท่านนายกฯสอบถามว่ามันจะผิดระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ขอเรียนว่าไม่ผิด 
                                              กฎหมายแต่อย่างใดเนื่องจากในวันนี้มาขอมติที่ประชุมสภาเพ่ือประกอบการอนุญาต 
                                              ขอตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์ที่ท าการขุดสระเท่านั้น 
ประธานสภาฯ                             ขอเชิญให้สมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัยให้สอบถามได้  
นายวัชรากร    สีเหลือง                  สอบถามว่า โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างไดแ้ล้วถึงมาขอตัดไม้  
  สมาชิกสภา อบต. ม.14               ในที่สาธารณประโยชน์ สมาชิกสภาฯ อนุมัติไปแล้วจะผิดกฎหมายหรือไม่ 
ประธานสภาฯ                             ขอให้ท่านปลัดอาวุโสชี้แจงต่อที่ประชุม  
นายธรรมรฏัฐ์     งามแสง               เนื่องจากโครงการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้อนุมัติโครงการ 
   ปลัดอ าเภอฯ                           และด าเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว แต่ทราบภายหลังว่า ต้องมีการขออนุญาตจาก 
                                               กรมป่าไม้เพ่ือตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวจึงได้มาขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
                                               ส่วนต าบลวังดาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าด าเนินการโครงการดังกล่าว 
                                               มีความเหมาะสมหรือไม ่ไม่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 
                                               ซึ่งการขออนุญาตตัดไม้ เป็นหน้าที่ของอ าเภอกบินทร์บุรีในการยื่นค าขอ เมื่อทาง 
                                               กรมปา่ไม้อนุญาต ทางผู้รับจ้างเขาจะได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวและในวัน 
                                               พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จากส านักงานป่าไม้ที่ 9 จะมาท าการตรวจนับต้นไม้ในป่าดังกล่าว  
                                               ว่ามีต้นไม้จ านวนเท่าใดเพ่ือประกอบการขออนุญาต ต่อไป  
ประธานสภาฯ                              ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะอนุมัติโครงการดังกล่าวหรือไม่  
นายสุรศักดิ์   สอนโส                      อยากให้ที่ประชุม ร่วมกับทางป่าไม้และทางอ าเภอกบินทร์บุรีเพ่ือตรวจสอบบริเวณ 
 สมาชิกสภา อบต. ม.13                  ป่าที่จะขออนุญาตตัดไม้เพ่ือประกอบการพิจารณา ของสภาในการอนุญาต หรือ 
                                                ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะลงมติในวันพุธที่ 8 มกราคม 2562 ต่อไป 

นายไพบูลย์      ช่างฉาย                  กล่าวว่าขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลปรึกษาหารือกัน ส่วนตัวเห็นว่าควร 

 นายก อบต. วังดาล                       สนับสนุนให้ขุดสระน้ าดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

นายวัชรากร   สีเหลือง                   กล่าวว่าเป็นโครงการที่ดี ขอให้ขุดให้ลึกกว่าเดิม  

 สมาชิกสภา อบต. ม.14 

นายไพบูลย์  ช่างฉาย                     ขอปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลขอเลื่อนการพิจารณาเพ่ือให้ทางอ าเภอ  

 นายก อบต.วังดาล                       กบินทร์บุรีหากฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องมาชี้แจงให้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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 นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง               โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของปี 2562 ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

    ปลัดอ าเภอฯ                       2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้หยุดท างาน วันนี้จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                           วังดาล เพ่ือขอมตปิระกอบการพิจารณาขออนุญาต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ 



 
 

                                          ประชาชน จึงขอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโครงการ ถ้าจะเลื่อนไปก็เกรงว่า 

                                           จะล่าช้า ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จากส านักงานป่าไม้จะเข้ามาดบูริเวณท่ีจะ 

                                           ตัดต้นไม้ และจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่จากส านักงานป่าไม้ที่ 9 อธิบายกฎระเบียบที่ 

                                           เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาฯ 

นายสุรศักดิ์   สอนโส                 สอบถามว่า ทราบว่าผู้รับจ้างได้เข้ามาด าเนินการทางไปแล้วบางส่วนอยากให้มีภาพถ่ายมา 

 สมาชิกสภา อบต. ม.13            ชี้แจงให้แก่สภาฯเพ่ือรับทราบ และอยากจะเห็นสภาพป่าไมท้ี่เป็นจริง ณ ตอนนี้ 

นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง               กล่าวว่าผู้รับจ้างได้เข้ามาด าเนินการแล้วบางส่วน 

    ปลัดอ าเภอฯ  

นายไพบูลย์  ช่างฉาย                 เห็นว่าควรเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 

 นายก อบต. วังดาล 

 นายบุญลอด หนามพรม            ถามว่าขณะนี้ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ปรึกษาหารือกันว่าได้มีการตัด 

 สมาชิกสภา อบต. ม.16           ต้นไม้ไปบางส่วนจริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีข้อมูล 

 นายสุรศักดิ์  สอนโส                กล่าวว่าถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลอนุมัติแล้วเกรงว่าจะมีความผิดเนื่องจาก 

  สมาชิกสภา อบต. ม.13          ผู้รับจ้างได้ตัดไม้ไปแล้วบางส่วนหากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลจะอนุมัติเฉพาะ 

                                          สภาพป่าไม้ ณ เวลานี้ 

 นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง             กล่าวว่าผู้รับจ้างได้เข้ามารื้อป่าหญ้าเป็นบางส่วน ยังไม่มีการตัดป่าไม้แต่อย่างใด 

  ปลัดอ าเภอฯ 

 นายไพบูลย์  ช่างฉาย              กล่าวว่าขอให้สภาฯเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 

  นายก อบต.วังดาล 

 นายบุญลอด  หนามพรม          ตามที่สภาฯได้หารือกัน การขออนุญาตขุดสระน้ าเนื่องจากสมาชิกสภาฯยังไม่มีข้อมูล    

 สมาชิกสภา อบต. ม.16          ประกอบการพิจารณาจึงเห็นควรขอเลื่อน  

นายสุรศักดิ์   สอนโส               กล่าวว่าถ้าสภาฯอนุมัติให้เห็นชอบโครงการเกรงว่าจะผิดกฎหมายเพราะผู้รับจ้างได้ตัดไม ้

สมาชิกสภา อบต. ม.13           ไปแล้วบางส่วน ถ้าสภาฯจะอนุมัติเฉพาะสภาพที่เป็นจริง ณ ตอนนี้  

นายไพบูลย์  ช่างฉาย               ขอหารือที่ประชุมขอเลื่อนการพิจารณาเพื่อให้ทางปลัดอาวุโสและเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาชี้แจง 

 นายก อบต.วังดาล                  ให้สภาฯทราบ 

 นายวัชรากร  สีเหลือง             สอบถามว่าผู้รับจ้างได้เข้ามาท างาน เกรงว่า หากสภาฯอนุมตไิป สภาฯจะผิดกฎหมายหรือไม่  

 สมาชิกสภา อบต.ม.14 
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 นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง          ชี้แจงว่าผู้รับจ้างได้เข้ามาถากถางหญ้าบางส่วนเท่านั้น เจ้าหน้าทีป่่าไม้จะเข้ามาจัดการเรื่อง 

       ปลัดอ าเภอฯ                ป่าไม้ เนื่องจากเดิมไม่ทราบว่าจะต้องขออนุญาตตัดไม้เพ่ือให้การด าเนินการ ในรายละเอียด 

                                      ของโครงการ ไมไ่ด้เข้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอโครงการดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ 



 
 

                                      จังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้อนุมัติจึงไมต่้องผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลแต่การขอใช้ 

                                       พ้ืนที่ดังกล่าวต้องขออนุญาตตัดไม้ในป่าจึงต้องผ่านมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

 นายไพบูลย ์   ช่างฉาย          เสนอว่าสภาฯควรเลื่อนการพิจารณาออกไปเพื่อดูระเบียบที่เก่ียวข้องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

   นายก อบต.วังดาล             เนื่องจากหากเราอนุมัติไป ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับจะท าให้การมีมติของสภาฯ 

                                       ผิดกฎหมายจึงขอให้มีการปรึกษาหารือกันให้รอบคอบจะไม่ได้เกิดปัญหาในอนาคตขอให้ท่าน 

                                       ปลัดอาวุโส น าระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเสนอให้สภาฯประกอบการพิจารณา  

ประธานสภาฯ                      ขอหารือที่ประชุมว่าเห็นควรเลื่อนการประชุมเป็นวันพุธในวันที่ 8 มกราคม 2563  

                                       เวลา 10.00 น  ขอมติที่ประชุมด้วย 

มติที่ประชุม                         มีมติเห็นชอบ จ านวน 27 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4                เรื่องอ่ืนๆ 
นายไพบูลย์  ช่างฉาย             สอบถามว่ากรณีขุดสระน้ าดังกล่าวเนื้อท่ีประมาณ 10 ไร่จะน าดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไว้ที่ใด 
นายก อบต.วังดาล  
นายมนัส   สมมิตร                 กล่าวว่าจะน าดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไว้ในที่สาธารณะประโยชน์บริเวณท่ีขุดสระน้ า 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 
 นายไพบูลย์  ช่างฉาย             กล่าวว่าเนื้อท่ีดินที่ขุดจ านวน 10 ไร่ หากใช้ดินดังกล่าวไปทิ้งในที่สาธารณประโยชน์จะต้องใช้ 
 นายก อบต.วังดาล                พ้ืนที่เป็นจ านวนมากเกรงว่าพ้ืนที่จะไม่เพียงพอ จึงขอให้ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  
                                       เชิญผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มกราคม 2563 ด้วย 
 นายสุรศักดิ์     สอนโส           แจ้งว่าถนนลาดยาง ในหมู่ที่ 13 อยากให้มีการขยายให้กว้างขึ้น 
 สมาชิกสภา อบต. ม.13 
 นายไพบูลย์   ช่างฉาย            เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ มาฝากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
 นายก อบต.วังดาล                 แจ้งการก่อสร้างถนนให้ขยายเป็น 5 เมตร  จากหมู่ท่ี 10 ถึงหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 10 
                                         ถึงหมู่ท่ี 3  
ประธานสภาฯ                       ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
                            

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

        (นายฉัตรขัย  พวงจ าปา) 

             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

       (นายสุนทร   อ่อนสว่าง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563 

วันพุธ ที่ 8  มกราคม  2563 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

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



 
 

ผู้เข้าประชุม        ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ   หมายเหตุ 
1. นายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภา สุนทร อ่อนสว่าง 
2. นายจุล                  มูลเชื้อ               รองประธานสภาฯ         จุล       มูลเชื้อ 
3. นางสาวพิมพร เพียวังถา สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 พิมพร เพียวังถา 
4. นางสาวบังอร   พิมพ์อรัญ สมาชิก อบต. หมู่ที่  1 บังอร   พิมพ์อรัญ 
5. นายมนัส สมมิตร สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 มนัส สมมิตร 
6. นายพิชิตชัย แม่นปืน สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 พิชิตชัย แม่นปืน 
7 นายณัฐกานต์          สมมิตร                 สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3      ณัฐกานต์      สมมิตร 
8. นายสุวรรณ ์ ธนะสุทธิพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 สุวรรณ์ ธนะสุทธิพันธ์ 
9. นายค าพันธ์            สีพานวงษ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5       ค าพันธ์       สพีานวงษ์              
10 นางกัลยา             เจรญิผล                สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6      กัลยา         เจริญผล  
11. นางพเยาว์ สุวรรณพูล สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 พเยาว์ สุวรรณพูล 
12. นายฉัตรชัย พวงจ าปา สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ฉัตรชัย พวงจ าปา 
13. นายนิพนธ์           อุตทองค า              สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9      นิพนธ์         อุตทองค า               
14. นางมาลี จีนท า สมาชิก อบต. หมู่ที่  10 มาลี           จีนท า 
15. นางปาริฉัตร         วรฤทธิ์                 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12     ปาริฉัตร     วรฤทธิ์ 
16. นายสุรศักดิ์ สอนโส สมาชิก อบต. หมู่ที่  13 สุรศักดิ์ สอนโส 
17. นายวัชรากร สีเหลือง สมาชิก อบต. หมู่ที่  14 วัชรากร สีเหลือง 
18. นายบุญลอด หนามพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  16 บุญลอด หนามพรม 
 
ผู้ลาประชุม 
1.นายปรีชา       ยังสุข                สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 
2.นายส าเริง       ย้อยดา  สมาชิก อบต. หมู่ที่  4 
3.นายด าเนิน      ถึกไทย  สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 
4.นายวิชัย          พันธ์ชอบ สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 
5.นายธนวัฒน์      ค าลือ  สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 
6.นายสนอง        สีทองเพีย สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 
7.นายนิยม          เผ่าแสง สมาชิก อบต. หมู่ที่  11 
8.นายอดุลศักดิ์    สุวรรณศร สมาชิก อบต. หมู่ที่  15 
9.นายอนันต์        พรมที สมาชิก อบต. หมู่ที ่ 15 
10นายรังสรรค์    หนามพรม สมาชิก อบต. หมู่ที่  16 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นายไพบูลย์  ช่างฉาย     นายก อบต.วังดาล       ไพบูลย์      ช่างฉาย 
2.  นายธรรมรัฏฐ์          งามแสง              ปลัดอ าเภอกบินทร์บุรี        ธรรมรัฏฐ์    งามแสง               
3.  นายอุดม  ประนอม    รองนายก อบต.วังดาล       อุดม ประนอม 
4.  นายชาญชัย           อ่อนสว่าง    รองนายก อบต.วังดาล       ชาญชัย     อ่อนสว่าง 
5.  นายสมชาย     กองค า     เลขานุการนายก อบต.        สมชาย     กองค า 
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6. นางอรสา                 โตข า                 รองปลัด อบต. วังดาล         อรสา       โตข า 
7.  นายวิทยา  จิตค าภา      หัวหน้าส านักปลัด             วิทยา       จิตค าภา 
8.  นางสาวศศิกานต์      แย้มกลิ่น              นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  ศศิกานต์   แย้มกลิ่น 



 
 

9. นายชัยนันท์             อ่ิมเจริญ               หน.นปพ.กบินทร์บุรี          ชัยนันท์     อ่ิมเจริญ 
  
เริ่มประชุม  เวลา   10.00  น. 
                      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสุนทร  อ่อนสว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเป็นประธาน 
ในทีป่ระชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้         

 ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานสภาฯ            เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
โครงการขุดสระน้ า หมู่ที ่2 โคกหนองไผ่   ต าบลวังดาลและขอใหส้มาชิกฯร่วมกันพิจารณาในวันนี้ 

  มติที่ประชุม              รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ              ขอให้ทีป่ระชุมตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  

                               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ถ้าผิดพลาดขอให้แก้ไขและขอมติรับรองรายงานการประชุม 

                               ครั้งที่แล้วด้วย 

มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 17 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

                               3.1 เรื่องพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการขุดสระน้ า หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล 
ประธานสภาฯ               ซึ่งในรายละเอียดขอเชิญปลัดอาวุโสอ าเภอกบินทร์บุรีชี้แจงต่อที่ประชุม  
นายธรรมรัฏฐ์   งามแสง   กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณภัยแล้งซึ่งการอนุญาตให้ใช้ 
 ปลัดอ าเภอฯ                ทีส่าธารณประโยชน์ไม่ใช่อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ซึ่งตามกฎกระทรวง 
                                การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขอ 
                                อนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นค าขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ 
                                ชดัเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ และค าขออนุญาตเข้าท า 
                                ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อ 5 (7) 
                                หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  
                                จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ประกอบการพิจารณา ส่วนรายละเอียดขอให้ 
                                เจา้หน้าที่จากป่าไม้ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯทราบ 
 นายชัยนันท์ อ่ิมเจริญ     กล่าวว่ากรณทีี่การขอใช้ที่สาธารณะเป็นอ านาจของนายอ าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หน.นปพ.กบินทร์บุรี       เปน็ผู้ดูแล ซึ่งการใช้ประโยชน์ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต ตามนโยบายของป่าไม้ การขอใช้ 
                                ประโยชน์ ใดๆในป่าต้องขอความเห็นชอบจากประชาชน ผู้น าหมู่บ้านและสภาองค์กรปกครองส่วน 
                                ทอ้งถิ่นในการอนุญาต ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ในการ 
                                เขา้ไปท าการใดๆในพ้ืนที่นั้นๆ ขอยืนยันว่าเป็นอ านาจขององค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องขออนุญาต 
                                จากองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเป็นการร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                                 เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 
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 นายวุฒิชัย   สมมิตร       ชี้แจงว่าโครงการขุดสระน้ าหมู่ที่ 2 เป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง  

  ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2           อ าเภอกบินทร์บุรีได้สั่งการให้ทางหมู่บ้านเสนอโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เดิมหมูท่ี ่2 



 
 

                                 ได้ใช้น้ าร่วมกับหมู่ที่ 14 ซึ่งน้ าดังกล่าวไม่พอใช้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา 

                                 ความเดือดร้อนของประชาชน  

นายสุรศักดิ์  สอนโส        กล่าวว่าขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ป่าไม้แต่อย่างเดียว 
สมาชิกสภา อบต. ม.13     และมติสภาฯที่ให้ความเห็นชอบ ในวันนี้ไม่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด 

นายชัยนันท์    อ่ิมเจริญ    กล่าวว่า การขอความเห็นชอบว่าพ้ืนที่ ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการขุดสระน้ าเท่านั้นเรื่อง 

 หน.นปพ.กบินทร์บุรี       เกี่ยวกบัการด าเนินการต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวไม่เก่ียวกับข้องกับสภาองค์การบริหารส่วน 

                                 ต าบลแต่อย่างใดถ้าสภาฯไม่เห็นชอบ ป่าไม้ก็ไม่สามารถด าเนินการอนุญาตได้  

นายบุญลอด  หนามพรม   กล่าวว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันมาก่อน จึงท าให้เกิดความล่าช้าใน 

สมาชิกสภา อบต. ม.16   การด าเนินโครงการจะมาก่อนตอนนีจ้ึงเกดิปัญหา 

 นายวุฒิชัย    สมมิตร      กล่าวว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นเรื่องของอ าเภอสั่งการเร่งด่วนจึงไม่ได้แจ้งให้สภาฯทราบ  

 ผู้ใหญ่บ้าน ม.2               ทางหมู่ท่ี 2 ได้เสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปยังอ าเภอกบินทร์บุรีและจังหวัดปราจีนบุรี  

                                 ได้อนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านคือการเสนอโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

                                  ความเดือดร้อน  

นายวัชรากร สีเหลือง        สอบถามว่า ป่าไม้จะอนุญาตพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดหรือไม่  

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

นายชัยนันท์   อ่ิมเจริญ      การอนุญาตหรือไม่ต้องเสนอเรื่องไปก่อน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องมาตรวจสอบว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร 

หน.นปพ.กบินทร์บุรี          จะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์มากแค่ไหน  

นายวัชรากร   สีเหลือง       กล่าวว่าการขุดป่าไม้ 10 ไร่ซึ่งต้องมีท่ีทิ้งดินเป็นจ านวนมากเกรงว่าหากสภาเห็นชอบจะผิด 

 สมาชิกสภา อบต. ม.14     ระเบียบ  

นายธรรมรัฏฐ์  งามแสง      ตามท่ีเจ้าหน้าที่ป่าไมไ้ด้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับสภาฯ มีเพียงเรื่องเดียวคือเกี่ยวกับ 

    ปลัดอ าเภอฯ               ป่าไม้ที่รับรองให้ 

นายชัยนันท์   อ่ิมเจริญ       กล่าวว่าดินที่ขุดขึ้นมาไม่จ าเป็นต้องท้ิงในพ้ืนที่ป่าเพียงอย่างเดียวสามารถน าไปใช้เพ่ือการ 

  หน.นปพ.กบินทร์บุรี        ใช้ประโยชน์วัด  โรงเรียน ทีส่าธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมสามารถน าดินไปฝากไว้ก็ได้ 

  นางมาลี   จีนท า             อยากทราบว่าวันนี้สภาฯจะเห็นด้วยหรือไม่ 

 สมาชิกสภา อบต. ม.10 

 นายธรรมรัฏฐ์  งามแสง     ขอเรียนว่า การด าเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่มีความผิดแต่ 

       ปลัดอ าเภอฯ            อย่างใดซึ่งก่อนที่จะท าโครงการดังกล่าวได้สอบถามมายังทางองค์การบริหารต าบลวังดาลว่าม ี

                                  โครงการซ้ าซ้อนกับโครงการของอบต.หรือไม่ ซึ่งทราบว่าโครงการดังกล่าวไม่ซ้ าซ้อนกับของ 

                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังดาลแต่อย่างใด 
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นายฉัตรชัย  พวงจ าปา       กล่าว่าให้สภาฯให้ความเห็นชอบในการด าเนินการของป่าไม้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง 



 
 

เลขานุการสภาฯ               ไม่เก่ียวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ขอให้ทางอ าเภอและป่าไม้ยืนยัน 

นายธรรมรัฏฐ์  งามแสง      ขอยืนยันว่าไม่เก่ียวข้องกับสภาฯแต่อย่างใด 

   ปลัดอ าเภอฯ 

นายชัยนันต์  อ่ิมเจริญ        กล่าวว่าป่าไม้ขอความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมในการขอใช้พ้ืนที่เท่านั้น 

หน.นปพ.กบินทร์บุรี      

 ประธานสภาฯ                 ตามท่ี ทีป่ระชุมได้รับการชี้แจงจากปลัดอาวุโสและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ 

                                   ความเห็นชอบโครงการขุดสระน้ า หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล ขอมติที่ประชุมด้วย 

 มติที่ประชุม                    มีมตเิห็นชอบ 13 เสียง 

                                    ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 

 ระเบียบวาระท่ี 4            เรื่องอ่ืนๆ 

                                   ไม่มี  

      

           เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

        (นายฉัตรขัย  พวงจ าปา) 

             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

 

 

 

   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

       (นายสุนทร   อ่อนสว่าง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


