
-๑- 
  -สำเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
 สมัยสามัญท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  

 วันพฤหัสบดี ที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา   ๙.๓๐   น. 
   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

********************** 
ผู้เข้าประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จำนวน    ๑๕   คน    รายนาม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 

นายก่วง             คงศิลา 
นายพนม           เทากระโทก 
นางสำราญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นายสมชาย        มนปาน        
นางสุขใจ          อุไรกลาง 
นายอาคม         จ่างโพธิ์ 
นางละมุน          มนปาน 
นายฉัตรชัย        ฤาเดช 
นายบุญเสริม       แมงกลาง 
นายสุพจน์          ด้วงช้าง 
นางสีนวน           มั่นคง 
นายแช่ม            ชินกระโทก 
นายสุริยา          เพียรเพ็ชร 
นางสาวบุณณดา  สมศรี 

ประธานสภา อบต.ท่าช้าง 
รองประธานสภา อบต.ท่าช้าง 
สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

ก่วง               คงศิลา 
พนม              เทากระโทก     
สำราญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
สมชาย           มนปาน 
สุขใจ             อุไรกลาง 
อาคม            จ่างโพธิ์ 
ละมุน           มนปาน 
ฉัตรชัย          ฤาเดช 
บุญเสริม        แมงกลาง 
สุพจน์           ด้วงช้าง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
สุริยา            เพียรเพ็ชร 
บุณณดา       สมศรี 

 ชื่อ – สกุล สมาชิกท่ีไม่มาประชุม ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ 
๒ 

 

นายพิษณุ          อุ่นด ี
นายรอง            จันทศร 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 

ลา 
ลา 

  ผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบุญส่ง       เชียงหนู 
นายพิชิต          วิรัชมาศโกมล 
นายวันทา         เชื้ออินทร์ 
นายชัชวาลย์     เชยโพธิ์ 

นายก อบต.ท่าช้าง 
รองนายก อบต.ท่าช้าง 
รองนายก อบต.ท่าช้าง 
เลขานุการนายก อบต.ท่าช้าง 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมาศโกมล 
วันทา            เชื้ออินทร์ 
ชัชวาลย์         เชยโพธิ์ 
 

 
/เปิดประชุมเวลา..... 



-๒- 
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมาครบองค์ประชุมแล้ว   จำนวน ๑๓  คน  
เข้านั่งประจำที ่นายก่วง  คงศิลา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมอบให้รองประธานสภาฯจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่  ๑  ใน
คราวประชุมเม่ือวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ครั้งที่  ๑  ในคราวประชุมเม่ือวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตัง้ขึ้นพิจารณาแล้วเสรจ็ 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
   ๕.๑ ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งรายจ่ายใหม่) 
๕.๑.๑ โอนลด  
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบริหารงาน ทั ่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๙๑,๘๐๘ บาท โอนลดครั ้งนี ้ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑๒๑,๘๐๘ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โอนเพิ่ม (รายการไหม่) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานงานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริม การท่องเที่ยว  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนเพิ่มนี้ครั้ง 
๗๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ หลังโอน ๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
(๑) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร พ้ืนป้าย

แผ่นแมทัลชีท หนา ๐.๓๐ มิลลิเมตร   
- ด้านหลังป้ายดามเหล็กกล่องเพ่ิมความแข็งแรง 
- ด้านหน้าขึงด้วยไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ข้อความ

หรือรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด 
/-เสาเหล็กกล่อง.... 



-๓- 
 

- เสาเหล็ก กล่อง ๔ X ๔ นิ้ว ทาสีกันสนิมและสีจริง  
- ค้ำยันหลังเสาเหล็ก ๒ x ๒ นิ้ว  
- เทตอมอคอนกรีต ความสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
หรือตามท่ี อบต. กำหนด จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
หน้า ๒๒  

ประธานสภาฯ  ให้นายกเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจะ

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้างชี้แจงในรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวบุณณดา สมศรี 
ปลัด อบต./เลขานุกร เนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ในพื ้นที ่ เพื ่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที ่ยว และเป็นการ
เตรียมการรับการประเมินโคราชจีโอพาร์คจากยูเนสโก ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ และบ่อทราย ที่เป็นแหล่ง
ซากช้างดึกดำบรรพ์ โดยที่จัดทำป้ายตามรายละเอียดข้าต้น ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้ด้วย 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดอ้ภปิรายเรื่องดงักล่าวแต่ไม่มสีมาชกิท่านใด 

อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตัิให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้งรายจ่ายใหม่) หรือไม ่
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง อนุม ัต ิให้โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ตั้ง
รายจ่ายใหม่) 

 ดงัน้ี 
/โอนลด.... 



-๔- 

โอนลด  
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบริหารงาน ทั ่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๙๑,๘๐๘ บาท โอนลดครั ้งนี ้ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑๒๑,๘๐๘ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โอนเพิ่ม (รายการไหม่) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานงานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริม การท่องเที่ยว  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนเพิ่มนี้ครั้ง 
๗๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ หลังโอน ๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

(๑) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร 
 พ้ืนป้ายแผ่นแมทัลชีท หนา ๐.๓๐ มิลลิเมตร   

- ด้านหลังป้ายดามเหล็กกล่องเพ่ิมความแข็งแรง 
- ด้านหน้าขึงด้วยไวนิลอิงค์เจ็ท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ข้อความ

หรือรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด 
- เสาเหล็ก กล่อง ๔ X ๔ นิ้ว ทาสีกันสนิมและสีจริง  
- ค้ำยันหลังเสาเหล็ก ๒ x ๒ นิ้ว  
- เทตอมอคอนกรีต ความสูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
หรือตามท่ี อบต. กำหนด จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของ อบต. ท่าช้าง หน้า ๒๒  

๕.๑.๒ โอนงบประมารายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โอนลด 

                              แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               1.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  (410400)  

1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้างบประมาณตั้งไว้ 18,200.- 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง   มอเตอร์ไฟฟ้า   สูบน้ำได้   1,130   
ลิตรต่อนาที   จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,200.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 18,200 บาท โอนลดครั้งนี้ 18,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท  
2) จัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ งบประมาณตั้งไว้ 22,500.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรง จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,500.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 
22,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 

/โอนเพิ่ม.... 



-๕- 
โอนเพิ่ม  
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  

                              3. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน  60,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน น้ำยาต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,700 บาท โอนเพิ ่มครั ้งนี้ 
40,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 43,400 บาท 

ประธานสภาฯ  ให้นายกเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างชี้แจงในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นางสาวบุณณดา สมศรี 
ปลัด อบต./เลขานุกร เนื่องจากงบประมาณที่ตั ้งไว้เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อ

สารส้มคลอรีน ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพ่ิมเติมโดยโอนลดจากค่าครุภัณฑ์ ทั้งหมด ทั้ง ๒ รายการ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดอ้ภปิรายเรื่องดงักล่าวแต่ไม่มสีมาชกิท่านใดอภปิราย 
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมตัิให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวหรือไม ่
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง อนุมติัให้โอนงบประมาณ 
   รายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

โอนลด 
                              แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                               1.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  (410400)  

3) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้างบประมาณตั้งไว้ 18,200.- 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง   มอเตอร์ไฟฟ้า   สูบน้ำได้   1,130   
ลิตรต่อนาที   จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,200.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 18,200 บาท โอนลดครั้งนี้ 18,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท  
4) จัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ งบประมาณตั้งไว้ 22,500.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรง จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,500.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 
22,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0  บาท 

/โอนเพิ่ม.... 



-๖- 
โอนเพิ่ม  
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  

                              3. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน  60,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน น้ำยาต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,700 บาท โอนเพิ ่มครั ้งนี้ 
40,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 43,400 บาท 
 
๕.๒ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ สำนักงานชลประทานที ่ ๘ กรม
ชลประทานในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช เพื่อ
ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ตั้งหัวงานของเขื่อนอ่างหิน (อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน)  
บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  

ประธานสภาฯ  ให้นายก อบต.ท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายบุญส่ง  เซียงหนู 

นายก อบต.ท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้รับหนังสือ
โครงการชลประทานนครราชสีมา ที่ กษ ๐๓๑๗.๐๖/๑๙๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เรื่องขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง 
ป่าจักราช เพ่ือใช้สำหรับเป็นที่ตั้งหัวงาน ของเขื่อนโกรกไม้แดง (อ่างเก็บน้ำ         
โกรกไม้แดง) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ให้  ปลัด อบต. ชี้แจงในรายละเอียด                                                                                                                                  

ประธานสภาฯ  ให้ปลัด อบต.ท่าช้าง ชี้แจงในรายละเอียด 

นางสาวบุณณดา  สมศรี 

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ชี ้แจงเพิ ่มเติมว ่าตามหนังสือที ่ท ่านนายกได้กล่าวถึงนั ้น สำนักงาน
ชลประทานที่ ๘ กรมชลประทานได้เข้าใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง ท้องที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ ังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหนาน้ำใน
พื้นที่เพาะปลูก ของหมู่บ้าน และเนื่องจากครบอายุการขออนุญาตใช้พื้นที่ จะต้อง
ต่ออายุใบอนุญาตทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ ซึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้างเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

/ประธานสภาฯ.... 



-๗- 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีท่านใดอภิปราย จึงขอมติที่
ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้สำนักงานชลประทานที่ ๘ กรมชลประทานในการ
ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่ตั้ง
หัวงานของเขื่อนอ่างหิน (อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หรือไม ่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบให้สำนักงาน
ชลประทานที ่  ๘ กรมชลประทานในการขอใช ้พ ื ้นท ี ่ป ่าสงวนแห่งชาติ                 
ป่าหนองเต็งและป่าจักราช ของกรมป่าไม้ เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นที่ตั้งหัวงานของ
เขื่อนอ่างหิน (อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน) บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๓ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ บ้านพิมาน ในการขอใช้พื้นที่ป่า      
กรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งและป่าจักราช เพื่อใช้สำหรับ
เป็นพื้นที่ตั้งวัดเทพพิมานบ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นายบุญส่ง  เซียงหนู 

นายก อบต.ท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้รับหนังสือ
จากผู้ใหญ่บ้านพิมาน ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องขอความเห็นชอบในการขอ
ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง ป่าจักราช ของกรมป่าไม้ เพื่อใช้
สำหรับเป็นที่ตั้งวัดเทพพิมาน  บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ให้ปลัด อบต.ชี้แจงในรายละเอียด 

ประธานสภาฯ  ให้ปลัด อบต.ท่าช้าง ชี้แจงในรายละเอียด 

นางสาวบุณณดา  สมศรี 

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามหนังสือที่ท่านนายกได้กล่าวถึงนั้น บ้านพิมาน หมู่ที่ 
๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่กรมป่าไม้ ในป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง ป่าจักราช  เพ่ือใช้เป็น
ที่ตั้งวัดเทพพิมาน ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมหมู่ให้ความเห็นชอบในการขอใช้
พ้ืนที่ในการจัดตั้งวัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  จึง
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเพื่อให้ความเห็นชอบ  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสาร 

/ประธานสภาฯ.... 



-๘- 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีท่านใดอภิปราย จึงขอมติที่
ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้บ้านพิมาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ เข้าใช้ประโยชน์ในป่ากรมป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง ป่า
จักราช  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดเทพพิมาน บ้านพิมาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง เห็นชอบให้บ้านพิมาน   
หมู ่ที ่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าใช้ประโยชน์พื ้นที่ป่า        
กรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง ป่าจักราช  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัด
เทพพิมาน บ้านพิมาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  

ระเบยีบวาระที ่๖ เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อทีป่ระชุม 
นายบุญสง่ เซยีงหนู 
นายก อบต.ท่าชา้ง  - แจง้สถานการณ์การระบาดของโรคตดิต่อ โควดิ 19 ซึ่งแพร่ระบาดระรอกใหม่

มผีู้ติดเชื้อจ านวนมาก ซึ่งในการควบคุมโรคภารกิจหลกัจะอยู่ที่ สาธารณสุข 
ปกครองและกลุ่ม อสม. ในส่วนของ อบต.ได้มกีารเตรยีมความพร้อมเมื่อเกิด
เหตุระบาดในพืน้ที ่ และแจง้ใหง้ดจ าหน่ายสนิคา้ภายในส านกังาน  

 -  กรณีร้องทุกข์เรื่องที่ประชาชนได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างพนังกัน้น ้า
บา้นหนองบวัรหีมู่ที ่๕ จะไดม้กีารประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลงไปตรวจสอบ
และด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 - กรณีถนน บ้านพมิาน ช ารุดเสยีหายจากเหตุพายุฝนที่ผ่านมา อบต.จะลงไป
ส ารวจและด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 - กรณีน ้าท่วมขงัในพืน้ที ่บา้นสามแคว หมู่ที ่๔ ไดล้งไปตรวจสอบเนื่องจากท่อ
ระบายน ้าอุดตนั และที่พกัน ้าช ารุด ทาง อบต. จะด าเนินการแกไขในเบื้องต้น 
และในระยะยาวต้องท ารางระบายน ้า ทีม่ฝีากตะแกรงเหลก็ เพื่อสะดวกในการ
ท าความสะอาด กรณีการการอุดตนั 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 
 

/ประธานสภาฯ.... 
 

-๙- 



ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าว
ขอบคุณและปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
  
 
             บุณณดา   สมศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 (นางสาวบุณณดา   สมศรี)                                                                

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            พิษณุ       อุ่นดี 
      (นายพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        สมชาย  มนปาน 
      (นายสมชาย      มนปาน) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              ฉัตรชัย    ฤาเดช 
      (นายฉัตรชัย        ฤาเดช) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
             รับรองรายงานการประชุม 
  ก่วง  คงศิลา                     

        (นายก่วง  คงศิลา)     
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   

 
 
 
 
 
 
 
 

-๙- 



ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ  ประธานสภาฯจึงกล่าว
ขอบคุณและปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                 (นางสาวบุณณดา   สมศรี)                                                                

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            
      (นายพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         
 
      (นายสมชาย      มนปาน) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               
            
      (นายฉัตรชัย        ฤาเดช) 
    สมาชิกสภา อบต.ท่าช้างหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
             สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสมัย
สามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 รับรองรายงานการประชุม 
   
    

        (นายก่วง  คงศิลา)     
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   
 
 


