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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่  ๑/๒๕61 
วันที่  21   กุมภาพันธ์  ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสอาด  ส่างแป่     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายพิชาญ    ปัญญามงคล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
3.  นายศรีพนั    นันทา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๑ 
4.  นายจ านง  ศิริ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๒ 
5.  นายสมฤทธิ์     ค ามา                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
6.  นายอดิศร              สุขสวัสดีชีวิน                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๓ 
7.  นายประหยัด   บุญธรรม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
8.   นายศรีโทน         วียะ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๔ 
9.  นายนิกร       บุญสุวรรณ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
10. นายอมรศักดิ์          เบญจพลาภรณ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  5 
11. นายศุภโชค  ประไพวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
12. นายประสิทธิ์    กันธิยะ                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  6 
๑3. นางวาริน             บุญมานันท์          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  8 
๑4. นายอนัน             ขอดค า                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่  ๙ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นายณพลเดช  ปันเรือน                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
2.  นายอุ่นเรือน   มานิ่ม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
3   นายอมร  ตาเป็ง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
4.  นางอุบลรัตน์    มูลประเสริฐ                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
5.  นางจิริยา  มูลประเสริฐ                              ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นายองอาจ  นิลสุวรรณ                       ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
7.  นายสานิต  เสริมเกษม                               ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9.  นางสาวพิมพ์ภินันท์  อพันลิขิต                     เจ้าพนักงานธุรการ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  
                    กล่าวสวัสดี ท่านผู้บริหาร สมาชิก อบต.บ้านกาด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  วันนี้ประชุมสภา
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕61 มีทั้งหมด  7 วาระ  และแจ้งว่ามีสมาชิก อบต.บ้านกาด ลา 1 ราย คือ           
นายนพรัตน์ มอยเรือน สมาชิกอบต.หมู่ 2  ขาด 2 ราย คือ 1. นายรังสรรค์  กันธิยะ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7           
2.  นายวุฒิพงษ์  พิทักษ์สกุลชล สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7  เนื่องจากเลขาสภาฯ ขาด ประชุมในวันนี้ต้องมีการเลือก
เลขาสภาฯ ชั่วคราว  
สมาชิกสภา อบต. บ้านกาด หมู่ที ่4 : นายศรีโทน วียะ    
                   เสนอ นายจ านง ศิริ   

ผู้รับรอง  นายสมฤทธิ์ ค ามา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
           นายประสิทธิ กันธิยะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้ นายจ านง ศิริ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ท าหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในการ
ประชุมสภาในวันนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1/2560) 
เลขาสภา อบต.บ้านกาด  
  อ่านบันทึกรายงานการประชุม   สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒๕60  ใหส้มาชิก
ได้รับทราบ และได้สอบถามทางสมาชิกท่านใดจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ๑3  เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี   3     ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 
  - จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้ 307,620 บาท ขอโอนลด 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก เป็นเงิน 8,000  บาท  
  - จากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้ 307,620 บาท ขอโอนลด 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเงิน 9,700  บาท 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว 
  การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณจากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้ 307,620 บาท ขอโอนลด  เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องอัดพลาสติก เป็นเงิน 8,000  บาท  

ส าหรับการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งรายการใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องอัด
พลาสติกตามนโยบายรัฐบาลตามโครงการจังหวัดสะอาด โดยโอนจากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ 307,620 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน
จ านวน 8,000 บาท  
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก จ านวน  13 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา 1 ขาด 2 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน :  นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว 
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณจากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้ 307 ,620 บาท ขอโอนลด       
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเงิน 9,700  บาท  

ส าหรับการโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งรายการใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไม่ได้ตั้งไว้ แต่ทางผู้บริหารเห็นควรให้จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างลงเวลาปฎิบัติตรงตามเวลา โดยโอนจากงบบริหารงานทั่วไป แผนงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้ 307,620 บาท ขอโอนลด    
เป็นเงินจ านวน 9,700 บาท  (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับประจ าเดือน มกราคม 2561) 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
จ านวน  -  เสียง     ไม่เห็นชอบ 7 เสียง    งดออกเสียง 7 เสียง  ลา 1 ขาด 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   ขออนุญาตขุดลอกล าน้ าวาง 
นายศรีพัน  นันทา  :  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที ่๑   

กล่าวสวัสดี ท่านผู้บริหาร สมาชิก อบต.บ้านกาด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  โครงการขุดลอก 
ล าน้ าวาง ผมได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ซึ่งได้แนะน า ให้น าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภา ในขณะนี้ได้เสนอเรื่อง
เข้า อบต. แล้ว และจะน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา ฯ ในวันนี้ เพ่ือแจ้งรายละเอียดต่างๆให้สมาชิกสภา ฯ อบต.ทุกท่าน
ทราบ เพื่อจะได้แจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบและด าเนินการตามขั้นตอนตามโครงการดังกล่าวต่อไป  
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต.บ้านกาด  : นายสอาด  ส่างแป่  

ใครมีเรื่องอะไรจะแจ้งหรือสอบถามอีกไหมครับ  
นายสมฤทธิ์  ค ามา :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดหมู่ที่ ๓ :   

ขอสอบถามคณะผู้บริหารทุกท่านครับและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยงข้อง คือ  
1. เรื่องหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในการกระจ่ายข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนได้ทั่วถึง ตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
2.  โทรศัพท์ประจ าต าแหน่งนายกฯ  
3.  โซฟา ในห้องนายก  
4.  ห้องประชุม  
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นางจริยา  มูลประเสริฐ :  ผอ.กองคลัง  
เรื่องห้องประชุมอบต. ตอนนี้ได้มีมีผู้มาเสนอราคาแล้ว ส่วนเรื่องโทรศัพท์ประจ าต าแหน่งนายกฯ 

และเรื่องโซฟา ในห้องนายก มีงบประมาณแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก าลังด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เรื่องหอกระจายข่าว ซึ่งโครงการมีอยู่ในแผนแล้วค่ะ ในการที่จะด าเนินการหอกระจายข่าวต้อง 

ครอบคลุมทั่วต าบลในส่วนนี้ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากและต้องประมาณการราคาอีกครั้ง เพ่ือด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานสภา อบต.บ้านกาด  :  นายสอาด  ส่างแป่  
  ไม่ทราบว่าสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุมในวันนี้ และ
ขอบคุณสมาชิกฯทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าประชุมในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.15  น.                                 
                                                                                                      
 
                                 (ลงชื่อ)                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                  (นายจ านง     ศริิ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
                                             เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) 
 
 
                                      (ลงชื่อ                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายพิชาญ  ปัญญามงคล) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางวาริน   บุญมานันท์) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
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                                      (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
                                                (นายศุภโชค   ประไพวรรณ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
  
 
 

                                      (ลงชื่อ)                                       
                                                     (นายสอาด  ส่างแป่)     ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
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นายสะอาด  ส่างแป่  ประธานสภาฯ  เรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานและป่าแม่
วาง เพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญ นายก อบต.บ้านกาด เสนอ
รายละเอียดการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง เพ่ือด าเนิน
โครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

นายณพลเดช  ปันเรือน   เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาพทุกท่าน ผมขอแจ้งรายละเอียดการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ภายในเขตป่าแม่ขานและป่าแม่วาง โครงการจัดหาที่ดินชุมชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตามที่พลเอก
ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายในเรื่องการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าโดยให้ความส าคัญในการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ ในระยะต่อไป 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ     
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติ(คทช.) มาด าเนินการ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีคณะท างานทั้งในระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) และในระดับอ าเภอ (คทช.อ าเภอ)
โดยมีคณะท างานทั้งในระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) และในระดับอ าเภอ (คทช.อ าเภอ) โดยมีอ านาจหน้าที่ในการ
ส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพ้ืนที่ ที่จัดให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยทั้งนี้ โดยการจัดท าแผนที่การปฏิบัติการจัดที่ดิน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าอย่างเหมาะสม ซึ่งในพื้นที่ต าบลช่างเคิ่ง นับได้ว่าโอกาสที่ดีถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินโครงการ
ในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากการท าฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และต่อสู้เรียกร้องมายาวนาน และในกระบวนการขออนุญาตให้
ท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนนั้น กรณีส่วนราชการการขออนุญาต (ซึ่งหมายถึงจังห วัด) เข้าท า
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องให้พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ ซึ่งเป็นการขอใช้พ้ืนที่ส่วนราชการ
ที่ขออนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดนั้น คือกระทรวงมหาดไทยโดยได้รับความเห็นชอบในระดับ
จังหวัดก่อน ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด พิจารณาการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกาด ตามข้อมูลที่ได้จัดท ารายการที่
น าเสนอ เพ่ือน าส่งให้ (คทช.จังหวัด) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 
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นายสะอาด  ส่างแป่  ประธานสภาฯ   ตามที่ท่านนายก อบต.ช่างเคิ่ง ได้ชี้แจ้งรายละเอียดในการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานป่าแม่วาง โครงการจัดที่ดินในชุมชนท้องที่จังหวัดเชียงใหม่        
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอเพ่ิมเติ่มประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการให้จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ        
ป่าแม่ขานป่าแม่วาง ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกาด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง  


