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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่  15  ตุลาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ  สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์  แซ่ลี้ 
4 นำยโชคทวี   มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่  2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี  มณีศรีรักษ์ 
5 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ  เยชอกู่ 
6 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่  3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ  แลเชอ 
7 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง วินัย      แซ่พร่ำน 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่  4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย  แสนพอ 
9 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย อิทธิพล   ในค ำ 
10 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่  6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย  ลิว่ตระกูล 
11 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน อำเวย  ฮำเยกุ 
12 นำยพรพจน์   แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7 บ้ำนปำงขอน พรพจน์  แซ่เติ๋น 
13 นำยจะที      แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
14 นำยสมเดช   จะซำ ส.อบต.หมู่ที่  8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช  จะซำ 
15 นำยอสันี      จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น อัสนี      จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์ ส.อบต.หมู่ที่  1 บ้ำนห้วยส้ำน ลำกิจ 
2 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่  5 บ้ำนกกน้อย ลำกิจ 

3 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่  9 บ้ำนแม่สลัก ลำกิจ 

 
ผู้ขาดประชุม –ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชกู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชก ู
3 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู จตุพล  อินต๊ะสงค์ 
4 นำยพิชิต เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
พิชิต เงินแก้ว 

5 นำงกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงค์แก้ว 
6 นำงสำวจันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
7 นำงสำวกุญช์ณิชำ เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยฯ  กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
8 ว่ำที่ร้อยตรี ปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง นิติกร ปรัชญำ ปั๋นเกี๋ยง 
9 นำงสำวอนุสรำ อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไป อนุสรำ อะจิมำ 
10 นำยสมชำติ พัฒนะอนันต์กุล ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน สมชำติ พัฒนะอนันต์กุล 
11 นำงอ ำภำ ไพรเลิศสกุล ประชำชนหย่อมบ้ำนปำงตะไคร้ หมู่ที่ 7  อ ำภำ ไพรเลิศสกุล 
12 นำงสำวจีรี่ ยำฟู  ประชำชนหย่อมบ้ำนปำงตะไคร้ หมู่ที่ 7  จีรี่ ยำฟ ู
13 นำยประยูร พิทักษ์บุปผำ ประชำชนบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7  ประยูร พิทักษ์บุปผำ 

 

ผู้มำประชุม  15   คน 
ผู้ลำประชุม         3 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  13 คน 

เริ่มประชุมเวลา  10.15  น. 
เมื่อได้เวลำอันสมควรแล้ว ข้ำพเจ้ำ นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ห้วยชมภู ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปรำกฏว่ำครบองค์ประชุมแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 15 คน ลำกิจ จ ำนวน 3 คน ขอเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน เข้ำห้องประชุมสภำ เพ่ือด ำเนินกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ.2562 ต่อไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- สวัสดีท่ำนผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
วันนี้เป็นกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี 2562 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทรำบ คือ เรื่องกำรลำประชุมของสมำชิก
สภำฯ กรณีลำด้วยวำจำ โทรศัพท์แจ้งลำ ขอให้มำบันทึกกำรลำเป็นลำยลักษณ์
อักษรด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3 
ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้
ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- มีท่ำนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุม 
โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     14   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน      -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการองค์กรภาครัฐ 
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนในพื้นท่ีอังเนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยใน
จังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยจตุ
พล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำ อบต.ห้วยชมภู ขอเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมำย
ดังนี้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มำตรำ 7 ให้ 
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ยกเลิกควำมในมำตรำ 13 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 
ให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ 13/1 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐมีควำมประสงค์จะใช้พ้ืนที่บำงแห่งภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป็น
สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่ำงอ่ืนๆ ให้อธิบดีโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติมี
อ ำนำจประกำศก ำหนดบริเวณดังกล่ำวเป็นที่ทำงรำชกำรใช้ประโยชน์ภำยในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติได้ และมิให้น ำมำตรำ 14 และมำตรำ 15 มำใช้บังคับแก่กำรที่
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นๆจ ำเป็นต้องกระท ำเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนเพือ่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น” 
    และตำมคู่มือ กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 13 
ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2506 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตตำมระเบียบนี้ ซึ่งผู้ขออนุญำตจะต้องเป็นส่วนรำชกำร
หรือองค์กำรของรัฐเท่ำนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือ
เพ่ือประโยชน์ของรัฐต่ำงๆ เช่น ก่อสร้ำงสถำนที่รำชกำร,โรงเรียน,ถนนหรือทำง, 
อ่ำงเก็บน้ ำ เป็นต้น แต่หำกกิจกรรมที่ขออนุญำตฯ ได้ถูกก ำหนดไว้ในระเบียบฯ 
ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่น กำรสร้ำงวัด รวมตลอดถึง กำรจัดที่ดิน โดยส่วน
รำชกำรต่ำงๆ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ฯ จะต้องด ำเนินกำร ดังนี้  
1. ผู้ขออนุญาต  
1.1 จะต้องกรอกข้อมูลในแบบค ำขออนุญำต (ปส.17) ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดย
จ ำนวนเนื้อที่ที่ขออนุญำต จะต้องขอใช้พ้ืนที่ในจ ำนวนเนื้อที่ที่จ ำเป็นต้องใช้
ประโยชน์จริงเท่ำนั้น  
1.2 แนบเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบคำขออนุญำต ได้แก่  
- รำยละเอียดโครงกำร แบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือกิจกรรมที่ขอ
อนุญำตและอ่ืน ๆ  
- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งบริเวณที่ขออนุญำต (แผนที่สังเขปและแผนที่ระวำง)  
- หนังสือมอบอ ำนำจ  
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ)  
- ควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร หรือปัญหำใด ๆ ที่อำจจะ
เกิดข้ึนภำยหลังจำกที่ได้รับอนุญำตด้วยตนเอง 
- กำรขอใช้พ้ืนที่ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำใด จะต้องได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก่อนว่ำ มีควำม 
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เหมำะสมแล้ว เช่น กำรสร้ำงเตำเผำขยะ หรือที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จะต้องให้
กรมควบคุมมลพิษพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนด้วย 
- กรณีกำรขอใช้พ้ืนที่มำกกว่ำ 20 ไร่ ให้แนบรำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นใน
กำรขอใช้พื้นที ่ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัดระดับกระทรวง 
1.3 ยื่นเรื่องรำวคำขออนุญำตพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ส ำนักงำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที ่
1.4 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ (ฉบับละ 1 บำท) 
1.5 น ำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสภำพพ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญำตตำมก ำหนดนัดหมำย
1.6 ด ำเนินกำรตำมที่เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ทรำบหรือทำงรำชกำรก ำหนดให้ปฏิบัติ
หรือละเว้นกำรปฏิบัติ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
2.1 ตรวจสอบค ำขออนุญำตพร้อมเอกสำรประกอบ หำกไม่ครบถ้วนแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญำตทรำบโดยทันที 
2.2 รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและประสำนงำนกับส ำนักงำนป่ำไม้สำขำจังหวัด
เพ่ือนัดหมำยผู้ขออนุญำตท ำกำรตรวจสอบพื้นที่ 
2.3 ตรวจสอบสภำพพ้ืนที่ ให้ได้รำยละเอียดข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ
รำยงำนกำรตรวจสอบสภำพป่ำ (ปส.18) หำกพ้ืนที่ที่ขออนุญำตเป็นพ้ืนที่ทับ
ซ้อนหรือคำบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรม
ป่ำไม้ให้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันและให้
ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำด้วย รวมทั้งให้จัดท ำเอกสำรประกอบกำร
รำยงำน เช่น 
- ลงต ำแหน่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญำตในแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง แผนที่ 
1:50,000 แผนที่จ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่ป่ำ
สงวนแห่งชำติ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนำคม 2535 แผนที่
จ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน แผนที่ก ำหนดชั้นคุณภำพ
ลุ่มน้ ำ  
- จัดท ำแผนที่มำตรำส่วนที่เหมำะสม แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต พร้อมลงค่ำพิกัด
ทำงภูมิศำสตร์ที่ได้จำกเครื่อง G.P.S.  
- ให้มีกำรถ่ำยภำพสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ทำกำรตรวจสภำพป่ำ โดยถ่ำยภำพตรง
กลำงแปลงที่ขออนุญำต และกระจำยออกทั้ง 8 ทิศ รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 9 ภำพ  
- ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบสภำพป่ำว่ำ ควรอนุญำต หรือไม่ควร
อนุญำต เนื่องจำกเหตุผลใด (เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสภำพป่ำจะต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)  
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- เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ที่มีกำรอนุญำตให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ไว้อยู่ก่อนแล้ว
หรือไม่ หรือเป็นกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญำตเดิมได้ให้ควำมยินยอมเป็นหนังสือแล้ว 
(ให้แนบหลักฐำนประกอบ) 
2.4 รำยงำนผลกำรตรวจสภำพป่ำ พร้อมทั้งให้ควำมเห็นประกอบต่อจังหวัดหรือ
หัวหน้ำส ำนักงำนป่ำไม้สำขำจังหวัด ภำยใน 30 วัน เพ่ือพิจำรณำและท ำ
ควำมเห็นเสนอกรมป่ำไม้ต่อไป 

3. หลักเกณฑ์ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 หลักเกณฑ์ตำมระเบียบฯ ก ำหนดว่ำพ้ืนที่ที่จะพิจำรณำอนุญำตได้ จะต้อง
เป็นพื้นที ่ดังนี้ 
- ไม่เป็นพ้ืนที่ป่ำซึ่งใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรป่ำไม้ 
- ไม่อยู่ในพื้นท่ีก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้นที่ 1 เอ 
- ไม่มีปัญหำกับรำษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่ำนั้น
ตั้งอยู่ 
3.2 นโยบำย 
- ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนป่ำของรัฐ 
- ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่ติดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์  
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนำคม 2535 
- กรณี พ้ืนที่ ที่ ขออนุญ ำตติดอยู่ ใน เขต พ้ืนที่ ป่ ำ เพ่ื อ เศรษฐกิจ  ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  10 และ 17 มีนำคม  2535 ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้  
     1. ให้ตรวจสอบว่ำพ้ืนที่ที่ขออนุญำตเป็นพ้ืนที่ที่ได้ส่งมอบให้ส ำนักงำนกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับไปด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หำกเป็นพ้ืนที่ส่ง
มอบ ให้ตรวจสอบด้วยว่ำเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สมควรที่จะนำไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ใน
ข่ำยที่จะต้องกันคืนกรมป่ำไม้อย่ำงไร หรือไม่ ให้แนบหลักฐำนกำรกันคืนด้วย  
     2. กรณี เป็น พ้ืนที่ที่ กรมป่ำไม้มอบให้ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ ดิน เพ่ือ
เกษตรกรรมน ำไปปฏิรูปที่ดิน และมิได้กันกลับคืนกรมป่ำไม้ หำกมีผู้มำขอ
อนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินและที่ดินนั้น ยังไม่พ้นสภำพกำรเป็นป่ำสงวน
แห่งชำติ ต้องได้รับหนังสือยืนยันจำกสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ว่ำไม่ประสงค์จะน ำพ้ืนที่ดังกล่ำวไปดำเนินกำรปฏิรูปที่ดิน 
- ผู้ขออนุญำตจะต้องเป็นต้นสังกัดของหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือจะต้องมี
หลั กฐำน  กำรมอบอ ำนำจจำกต้ น สั งกั ด ให้ เป็ นผู้ ยื่ น ค ำ ขอแทนด้ วย  
- กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้รักษำ
รำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ลงนำมเสนอควำมเห็นชอบเรื่องรำวกำรขอ
อนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำไม้  
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- กำรพิจำรณำเรื่องรำวกำรขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้ำงโรงเรียน ระดับประถมศึกษำ 
ให้พิจำรณำในเนื้อที่ไม่เกิน 25 ไร่ และระดับมัธยมศึกษำ เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่  
- กำรพิจำรณำเรื่องรำวกำรขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำด
เล็ก ให้จังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่องรำวค ำขอ 
- กำรตรวจสอบและพิจำรณำเรื่องรำวค ำขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ทุกลักษณะ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกไปตรวจสอบสภำพป่ำในครั้งแรก ต้องใช้ดุลยพินิจโดยยึด
หลักกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย โดยไม่จ ำเป็นว่ำเมื่อ
ผู้ขอยื่นค ำขอมำในเนื้อที่เท่ำใดแล้วต้องอนุญำตให้ในเนื้อที่เท่ำนั้น หำกเห็นว่ำ
พ้ืนที่ที่ขออนุญำตบริเวณใดมีไม้ที่มีขนำดควำมโตตั้งแต่  50 -100 ซม. หรือมี
ลูกไม้ขนำดเล็กขึ้นอยู่หนำแน่น ก็ไม่ควรพิจำรณำอนุญำต หรือหำกจะอนุญำตก็
พิจำรณำกันพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวออก โดยให้ระบุไว้ในแผนที่แสดงจุดที่ตั้งให้
ชัดเจนด้วยว่ำ ส่วนใดที่กันออก เนื้อที่เท่ำใด เหลือพ้ืนที่ที่เห็นควรอนุญำตได้เนื้อ
ที่เท่ำใด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบด้วย 
3.3 มติคณะรัฐมนตรี 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2511 ข้อ 1 ก ำหนดว่ำ บริเวณป่ำที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษำไว้เป็นสมบัติของชำติ หำกทบวงกำรเมืองใดประสงค์
ที่จะเข้ำใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออก ให้เป็นอ ำนำจของ
กระทรวงเกษตร(ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ) 
พิจำรณำอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2523 เห็นชอบตำมที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ กรณีมีส่วนรำชกำรใดเข้ำทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ก่อนได้รับ
อนุญำต ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้  ให้กรมป่ำไม้
พิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยโดยเด็ดขำด โดยกำรเข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนที่
ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทุกกรณี จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้ โดย
จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่จำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ปัจจุบันเป็น
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) เสียก่อนจึงจะเข้ำไปด ำเนินกำร
ได ้
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2528 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำและข้อเสนอแนะมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่ม
น้ ำ ปิง – วัง 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2529 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำและข้อเสนอแนะมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ำ 
ยม – น่ำน 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2529 ให้หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงทำงผ่ำน
เขตพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตอุทยำนแห่งชำติ เว้น
แต่กรณีจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ไม่สำมำรถจะหลีกเลี่ยงได้ ให้ควำมกว้ำงของทำง รวม
แล้วไม่เกิน 20 เมตร 
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2531 ก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำและ
ข้อเสนอแนะมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ำมูลและชี 
 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2532 ก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ
ภำคใต้ และข้อเสนอแนะมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ำ 
 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2534 ให้ระงับกำรใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนทีป่่ำชำยเลนโดยเด็ดขำด โครงกำรที่สำมำรถจะด ำเนินกำรในเขตพ้ืนที่ป่ำชำย
เลนได้ จะต้องเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2543 และ
วันที่ 17 ตุลำคม 2543 
 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2534 ก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ
ภำคตะวันออก และข้อเสนอแนะมำตรกำรกำรใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ ำ 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนำคม 2535 จ ำแนกเขตกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำร
อนุรักษ์ (โซน C) , พ้ืนที่ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนที่ป่ำที่เหมำะสมต่อ
กำรเกษตรกรรม (โซน A) 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนรำชกำรที่
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริและโครงกำรเพ่ือควำมมั่นคง เข้ำท ำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำที่ขออนุญำตได้เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน จนกว่ำจะได้รับ
อนุญำตตำมระเบียบและกฎหมำยที่ว่ำด้วยป่ำไม้ 
 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2537 อนุมัติในหลักกำรให้รัฐมนตรี
ว่ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุญำตให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หรือองค์กำรของรัฐเข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่
ก ำหนด ให้เป็นพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์เพ่ิมเติม เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่มี
ควำมส ำคัญ ของชำติอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พระรำชดำริ และพ้ืนที่นั้นไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ กฎหมำย และมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่ได้ก ำหนดทำงปฏิบัติไว้แล้ว โดยให้หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร
ตำมโครงกำรประเภทต่ำงๆ ตำมแนวทำงปฏิบัติที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติได้ก ำหนดไว้ เพ่ือประกอบ กำรพิจำรณำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรำย ๆ ไป (ปัจจุบันได้โอนมำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) ก่อนที่จะอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 
พฤษภำคม 2538 และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 
2538)  
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2538 ก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำภำค
ตะวันตก ภำคกลำง และลุ่มน้ำป่ำสัก และกำรก ำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ
ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ ำชำยแดน) 



9 

 

 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2539 ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2532 (ที่ให้
หลีกเลี่ยงกำรใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ ชั้นที่ 1) โดยเคร่งครัด และให้ส ำรวจ หำกมีส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนหรือบุคคลใดเข้ำใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ ำชั้นที่ 1 เอ โดยไม่ได้รับ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงจริงจัง 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ผมนำย
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู ขอควำมเห็นชอบเพ่ือขออนุญำตใช้พ้ืนที่
ของส่วนรำชกำรองค์กรภำครัฐ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินงำนตำม
โครงกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ อัน
เนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
     ตำมที่กระผมได้เข้ำร่วมประชุม หัวหน้ำส่วนรำชกำร นำยกเทศมนตรีต ำบล 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และก ำนัน อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัด
เชียงรำย ครั้งที่ 10 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุม
อ ำเภอเมืองเชียงรำย ที่ผ่ำนมำ ได้รับแจ้งจำกนำยอ ำเภอเมืองเชียงรำย เรื่องกำร
ขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำไม้ โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนที่ในต ำบลห้วยชมภู ตำมโครงกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำควำม
เดือนร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ อันเนื่องมำจำกปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยใน
จังหวัด ประจ ำปี พ.ศ.2562 อ ำเภอเมืองเชียงรำย ซึ่งต ำบลห้วยชมภู มีโครงกำร
ที่ได้รับงบประมำณ จ ำนวน 5 โครงกำร ได้แก่  
    1.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 1 (จุดที่
31) ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร ยำว 5 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง 
งบประมำณ 270,000 บำท 
    2.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที่ 1 (จุดที่
33) ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร ยำว 5 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง 
งบประมำณ 270,000 บำท 
    3.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 (หย่อม
บ้ำนหำดยำว) (จุดที่ 20) ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร ยำว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร 
จ ำนวน 2 ช่อง งบประมำณ 326,000 บำท 
    4.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนห้วยชมภู หมู่ที่ 6 (จุดที่
1) ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร ยำว 5 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง 
งบประมำณ 291,000 บำท 
    5.โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนจะคือ หมู่ที่ 10 (จุดที ่2) 
ขนำดกว้ำง 1.80 เมตร ยำว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 2 ช่อง งบประมำณ 
324,000 บำท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,481,000 บาท 
 



10 

 

 
    ซึ่งจะต้องขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ และขอผ่อนผันตำมมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ในกำรแก้ไขปัญหำให้พี่น้องประชำชน โดยให้หน่วยงำนที่ได้รับ
งบประมำณ จัดส่งเอกสำร (เพ่ิมเติม) ให้ทำงอ ำเภอเมืองเชียงรำย ก่อนวันที่ 17 
ตุลำคม 2562 ดังนี้  

1. แบบค ำขออนุญำต  (ปส.17) 
2. รำยละเอียดโครงกำร 
3. แบบแปลน 
4. แผนที่ 1:50,000 
5. หนังสือมอบอ ำนำจ 
6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ผู้มอบและผู้รับมอบ

อ ำนำจ) 
7. ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น (ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ) 
8. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร  

ในกำรนี้ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชำชน และเพ่ือแก้ไขปัญหำของพ่ี
น้องประชำชน กระผม จึงขอควำมเห็นชอบต่อสภำแห่งนี้ ในกำรขออนุญำตเข้ำท ำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ ตำมมำตรำ 13 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 
พ.ศ.2507 ครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ครับ ตำมที่ท่ำนนำยกได้ชี้แจงเรื่องกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ของส่วนรำชกำร
องค์กรภำครัฐ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวฯ 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว5343 ลงวันที่ 6 
กันยำยน2562 นั้น มีท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติมไหมครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ถ้ำไม่มีผมขอลงมติเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในกำรอนุญำตใช้พื้นที่ของ
ส่วนรำชกำรองค์กรภำครัฐ ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เพื่อด ำเนินงำนตำมโครงกำร
แก้ไขและบรรเทำปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในพ้ืนที่อังเนื่องมำจำกภัย
แล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 อ ำเภอเมืองเชียงรำย 
จ ำนวน 5 โครงกำร ตำมท่ีท่ำนนำยกได้ชี้แจงนะครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  14  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุป
ได้ว่ำคะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 12.11 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้
ทุกท่ำนเขำ้ประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  (-พักรับประทำนอำหำร-)  

ประชุมต่อเวลา 13.00 น  

ระเบียบวาระท่ี 5  
สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 

เรื่องอ่ืนๆ  
- ท่ำนใดเรื่องแจ้งไหมครับ ขอเชิญครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 
 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย 
ประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยก อบต.ห้วยชมภู มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง ดังนี ้
 -1. เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมหำรือกำรจัดงำน ตำมโครงกำรสืบสำน อนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ ในวันพุธที่ 30 ตุลำคม 2562 เวลำ 10.00 น. ณ 
ห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดกำรจัดโครงกำร ครับ 
-2. เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 และ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำส่งให้สมำชิก อบต.
ห้วยชมภู คนละ 1 ชุด ครับ และขอให้ทุกท่ำนตรวจดูโครงกำรด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

นำยวัฒนวิทูร แยลอง 
รองประธำนสภำฯ 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผมนำย
วัฒนวิทูร แยลอง รองประธำนสภำฯและสมำชิกสภำ หมู่ 11 มีเรื่องแจ้งให้ทรำบ 
2 เรื่อง ดังนี้ 
- 1. เมื่อวันก่อนมีชำวบ้ำนหญิงชรำ ใช้เส้นทำงสัญจรสำยหลัก และเกิดอุบัติเหตุ 
ถูกหญ้ำบำดคอเป็นแผล จึงอยำกจะขอควำมอนุเครำะห์ทำง อบต.ได้หญ้ำสองข้ำง
ทำง เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกครับ 
- 2. ถนนเส้นไปบ้ำนป่ำลัน ช ำรุด เสียหำย เป็นหลุมเป็นบ่อลึก ยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝน 
น้ ำป่ำไหลหลำกน้ ำท่วมถนน ท ำให้ถนนยิ่งทรุด เสียหำย เป็นร่องลึกมำกขึ้น 
ชำวบ้ำนที่ใช้ถนนสัญจร เพ่ือขนข้ำวโพด สินค้ำกำรเกษตร ได้รับควำมเดือนร้อน 
จึงขอให้ทำง อบต.ได้ช่วยเหลือ ปรับเกรดถนนให้ชำวบ้ำนด้วยครับ 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
 มีท่ำนใดจะน ำเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2562 และ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำมำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 
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 ปิดประชุม เวลา 14.10 น. 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 

 (นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   

 
 
 

        สิบตรี                              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 

            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 

(นำยอำเวย   ฮำเยกุ)      (นำยทักษิน  แสนสุวิโรจน์) 
               ส.อบต.หมู่ที่ 7                        ส.อบต.หมู่ที่ 1 

 
(นำยอำยะ  แลเซอ) 

    ส.อบต.หมู่ที่ 3  
 
 


