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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  1  

ครั้งท่ี  1 /2563 
วัน ที่  21 เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   นนทวงษ์ 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
-ลา- 
-ลา- 
-ลา- 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
จรัญ   หัสดง 
สุวิทย์  ขอนรัง 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ   ประกอบผล 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายพลอย  รามภักด ี
นายดุสติ  บุญธรรม 
นางสุวรรณะ  ประไพ 
นายประจักร  สีดา 
นายชัยยา  ยุบัว 
นายส าราญ  หัสดง 
นายด ารง   มะลิวัลย ์
นางสาวโสภี  ไพฑูรย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูล 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ ์
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
พลอย  รามภักด ี
ดุสิต  บุญธรรม 
สุวรรณะ  ประไพ 
ประจักร  สีดา 
ชัยยา  ยุบัว 
ส าราญ  หัสดง 
ด ารง  มะลิวลัย ์
โสภี  ไพฑูรย ์
พิศมร  เพิ่มพูล 
พรนภา  จิวาลักษณ ์
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี-    

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยวสามัญ สมัยที่  4  ครั้งท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
เมื่อวัน ที่  27  เดือน  ธันวาคม  2562 

   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  4  ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวัน ที่  27  เดือน  ธันวาคม  2562  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุม
หรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมสีมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้เชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  4  ครั้งที่  
1/2562  เมื่อวัน ที่  27  เดือน  ธันวาคม  2562  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมตคิรับ 
   ที่ประชุม  มีมติรับรอง   17  เสียง  
   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
 

   ไม่มี 
 

    
   
   
   
 



๓ 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

 4.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2554  หมวด  2  การประชุม 

ข้อ  21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมยัในปีนั้น  วันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแตล่ะปี  โดยให้น าความในข้อ  11  มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  11  (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

 การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก าหนด 

ในส่วนของกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด” 

วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯได้เสนอว่าจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญเสนอได้
ครับ 
   นายสุวิทย์  ขอนรัง สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 11  เสนอ จ านวน 4 สมัย  มีผู้รับรอง  2  
คน  คือ  1.นางกุลจิรา  ก าเนิด  สมาชิกหมู่ที ่3   2.นางวราภรณ์  ศรีอวน สมาชิกหมู่ที่ 8   เป็นผู้รับรอง 
 

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าในปี พ.ศ.2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบก าหนดสมัยประชุมเป็น 4   สมัย  โดยการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ที่ได้ประชุมในวันนี้ถือเป็นสมัยแรกของปี  พ.ศ.2563    ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าสมัยที่ 2 และ
สมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 
 

      นายสุวิทย์  ขอนรัง สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 11  เสนอให้สมัยที่ 2   เริ่มวันที่  12  
มิถุนายน  2563  มีก าหนด 15  วัน มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1.  นายนิรัน  ลามะให สมาชิกสภา  อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  5   2. 
นายชัยมงคล  หัสดง สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 10  
 

    นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสมัยที่  2  เริ่มวันที่  12  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ก็ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าสมัยที่ 3 
และสมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 
 

 นายตุ๊ บุญมาก สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่ 6  เสนอให้สมัยที่ 3   เริ่มวันที่  13  สิงหาคม  
2563   มีก าหนด   15   วัน มีผู้รับรอง   2  คน   คือ   1.นางชุติมา  สายกาญจน์  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  13  2. 
นายสามิตร  สุทโท สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 2  



๔ 

 

   นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสมัยที่  3  เริ่มวันที่  13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  โดยมีก าหนด 15  วัน  ก็ขอให้ท่าน
สมาชิกเสนอว่าสมัยที่ ๔ และสมัยต่อไปจะเริ่มเมื่อไหร่ และมีก าหนดกี่วันขอเชิญเสนอได้ครับ 
 

นายณรงค์สิทธิ์  อุดง อบต.เขาสามสิบ หมู่ที ่9  เสนอใหส้มัยที่  4  เริ่มวันท่ี  17   เดือน 
ธันวาคม  พ.ศ. 2563  มีก าหนด 15 วัน มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1. นายสุวิทย์  ขอนรัง  สมาชิกหมู่ที ่11  2. นายพนัส  -   
ศรีแก้ว  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 2   เป็นผู้รับรอง   
 

นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563  คือวันท่ี  21   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  มีก าหนด 
15  วัน  สมัยที่ 2 คือวันที่ 12 มิถุนายน 2563   สมัยที่ 3  คือวันที่ 13 สิงหาคม  2563   และสมัยที่ 4 คือวันที่ 17 ธันวาคม 
2563  และสมัยแรกของปี 2564 ยังไม่ได้ก าหนดวันไว้ ขอให้สมาชิกได้เสนอวันประชุมสภาในสมัยแรกของปี 2564 ครับ 

   นายตุ๊  บุญมาก สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที ่6  เสนอให้สมัยที่ 1   เริ่มวันที่  16  กุมภาพันธ์  
2564   มีก าหนด   15   วัน มีผู้รับรอง   2  คน คือ 1.นายนิรัน  ลามะให  สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ที่  5  2. นายขจร  
พรหมบุตร สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ หมู่ท่ี 4 

นายสมัย    อุดง  ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ       มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ถือว่าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  คือวันท่ี 16   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
มีก าหนด 15  วัน  
 

4.2  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 
นายสมัย    อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกา รที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ
แล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทางคณะ 
ผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 

 

นายทองอินทร์ ชมโท รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและ 
สมาชิกทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ ปรากฎว่าพื้นที่ในต าบลเขาสามสิบได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง
คาดการณ์ได้ว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกในปีต่อไปและจะกลายเป็นปัญหาการแล้งซ้ าซาก  จากการส ารวจพบว่ามีจ านวน  ๓  
หมู่บ้าน  คือหมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลองประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีเลยนะครับ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมันก็เหมือนกันนะครับ  หมู่ที่  ๒  บ้านขอน
ขว้าง  พบว่าน้ าในสระผลิตน้ าประปาน้ าไม่เพียงพอทุกปี   โดยได้วิเคราะห์และส ารวจแล้วนะครับว่าหมู่ที่ 11 วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ
การขุดสระให้ลึกลงไปอีกนะครับ  หมู่ที่  ๑  บ้านโคกมัน  จะต้องด าเนินการขุดลอกสระและขยายสระน้ าให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บ
กักน้ าได้ในปริมาณที่มากขึ้น  ส่วนหมู่ที่  ๒  บ้านขอนขว้างขอต่อท่อจากล าคลองเพื่อส่งน้ าเข้าสระที่ผลิตน้ าประปาเพี่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอในการบริการน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่อไป  ตอนนี้สถานะทางการคลังของเรามีเงินคงเหลือสะสม 
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14,749,702.26 ยอดที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ 2,742,998.76 บาท นะครับ โดยรายละเอียดในโครงการที่ขอพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม มีดังนี้ครับ  
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟ้าและถนน   ( 00242 ) 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (รหัส 542000) 
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (รหัส 320300) 
 

1. โครงการ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะบ้านโคกมัน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณตั้ง
ไว้ 497,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ าสาธารณะบ้านโคกมัน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 60.00 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 42.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2567) 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

  สระน้ าสาธารณะ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด
สระแก้ว เป็นแหล่งกักเก็บน้ าสาธารณะที่ส าคัญของหมู่บ้าน กักเก็บน้ าเพ่ือใช้น้ าในการอุปโภค – บริโภค ของ
ประชาชนในหมู่บ้านด้วย ปัจจุบันจากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มี
สภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้มากนัก เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นเหตุให้เกิดตะกอนและ
เศษสิ่งของต่างๆไว้ ช่วงฤดูฝนจะไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้มากนัก อีกทั้งยังมีขนาดเล็กจึงท าให้ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ าไว้ส าหรับการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้กับบ้านโคกมันอีกด้วย 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมส าหรับให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าใช้ในการอุปโภค – บริโภค การจัดหาแหล่งน้ าดิบไว้ส าหรับการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
จึงเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะ
ยาว ตรงกับความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงโดยราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2546 มาตรา 68(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา16(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ จึงได้จัดท าโครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะบ้าน
โคกมัน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้วขึ้น ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไป      

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีระยะยาว 
2.2  เพ่ือจัดให้มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค 
2.3  เพ่ือมีแหล่งกักเก็บน้ าดิบส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ : (1) ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด     
สระแก้ว  จ านวน  124  ครวัเรือน  จ านวนประชากร  443  คน  มีแหล่งน้ าส าหรับอุโภค บริโภค  
3.2 เชิงคุณภาพ : มีสระน้ าสาธารณะถาวร จ านวน 1 แห่ง เก็บกักน้ าในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
ผลิตน้ าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน  และท าการเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนที่โดยยึดหลักและแนวทาง
พระราชด าริเป็นแนวคิดหลัก เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ด ี 

-  

4.  วิธีการด าเนินงาน 
 
ที ่
 

 
รายการกิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

เดือน มิถุนายน  2562 

กองช่าง อบต.
เขาสามสิบ 

 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ เดือน ธันวาคม  2562 
 

6. ด าเนินการตามโครงการ 
เดือน ธันวาคม 2562 – 
ตุลาคม 2563 
 

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เดือน ตุลาคม 2563 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่  1  บ้านโคกมัน  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  
   

6.  งบประมาณด าเนินการ   
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
บ้านโคกมัน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินจ านวน 497,000 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
7.2  มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
7.3  มีแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี  
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2. โครงการ วางท่อส่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ต าบลเชาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณที่ตั้งไว้ 139,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยวางท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะความยาว 870 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2567) 
1.  หลักการและเหตุผล 

 

จากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ท าให้บ้านขอนขว้างประสบ
ปัญหาภัยแล้งแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแห้งแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค จาก
สถานการณ์น้ าและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ
พร้อมผู้น าชุมชนประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมหมู่บ้านได้เสนอขอวางท่อส่งน้ าดิบจากท่อส่ง
น้ าของโครงการชลประทานที่ส่งน้ าดิบมาจากอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบส่งขึ้นไปยังสระน้ าส าหรับน้ าประปา โดย
จะใช้งานเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่น้ าในสระน้ าแห้ง  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมส าหรับให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีน้ าใช้ในการอุปโภค – บริโภค การจัดหาแหล่งน้ าดิบไว้ส าหรับการผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน จึงเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง และเป็นการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว ตรงกับความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงโดยราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 68(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และ
ยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ จึงได้จัดท า
โครงการวางท่อส่งน้ าดิบส าหรับส าหรับการผลิตน้ าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านขอน
ขว้าง ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้วขึ้น ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไป     
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีระยะยาว 
2.2  เพ่ือจัดให้มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค 
2.3  เพ่ือมีแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี 
 
 
3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ : (1) ประชากรหมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว  จ านวน  174  ครวัเรือน  จ านวนประชากร  592  คน  มีแหล่งน้ าส าหรับอุโภค บริโภค   
3.2 เชิงคุณภาพ : มีท่อส่งน้ าถาวร จ านวน 1 แห่ง ส่งน้ าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน  และท าการ
เกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนที่โดยยึดหลักและแนวทางพระราชด าริเป็นแนวคิดหลัก เพ่ือให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ด ี 
 
 
 

-  



๘ 

 

4.  วิธีการด าเนินงาน 
 
ที ่
 

 
รายการกิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

เดือน มิถุนายน  2562 

กองช่าง อบต.
เขาสามสิบ 

 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ เดือน ธันวาคม  2562 
 

6. ด าเนินการตามโครงการ เดือน ธันวาคม 2562 – 
ตุลาคม 2563 
 

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เดือน ตุลาคม 2563 
 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  
   

6.  งบประมาณด าเนินการ   
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อส่งน้ าดิบส าหรับ
ส าหรับการผลิตน้ าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอ
เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินจ านวน 139,800 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)      
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้  
7.2  มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
7.3  มีแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี 

 
3. โครงการ ขุดลอกหลุมขนมครกคลองคันทุง หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

งบประมาณ ตั้งไว้ 484,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหลุมขนมครกคลองคันทุง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องคลอง
กว้าง 32.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,520 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563 - พ.ศ. 2567) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 

จากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ท าให้บ้านฝั่งคลองประสบ
ปัญหาภัยแล้งแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านแห้งแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค จาก
สถานการณ์น้ าและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ
พร้อมผู้น าชุมชนประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมหมู่บ้านได้เสนอขุดลอกขุดลอกหลุมขนมครก
คลองคันทุง เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน้ าใช้น้ าในการอุปโภค – บริโภค ของประชาชนในหมู่บ้านด้วย ปัจจุบัน
มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้มากนัก เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นเป็นเหตุให้เกิด
ตะกอนและเศษสิ่งของต่าง ๆไว้ ช่วงฤดูฝนจะไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้มากนัก อีกทั้งยังมีขนาดเล็กจึงท า
ให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการด ารงชีพและการ



๙ 

 

ประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่ง
น้ าไว้ส าหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้กับบ้านฝั่งคลองอีกด้วย    
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาแหล่งน้ าตามแนว
พระราชด าริ ในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป การขุดลอก
หลุมขนมครกคลองคันทุงเพ่ือการกักเก็บน้ า เก็บกักตะกอนชะลอการไหลของน้ า ท าให้น้ าซึมลงดิน ป่า
เกิดความชุ่มชื้นระบบนิเวศดีขึ้น และยังช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 68(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
และยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ จึงได้
จัดท าโครงการขุดลอกหลุมขนมครกคลองคันทุง หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขา
ฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้วขึ้น ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อไป      
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีระยะยาว 
2.2  เพ่ือจัดให้มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภค 
2.3  เพ่ือมีแหล่งกักเก็บน้ าดิบส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี  
3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ : (1) ประชากรหมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด     
สระแก้ว  จ านวน  124  ครวัเรือน  จ านวนประชากร  443  คน  
            (2) ประชากรหมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด
สระแก้ว  จ านวน  160  ครวัเรือน  จ านวนประชากร  508  คน  

           (3) ประชากรหมู่ที่ 10 บ้านสี่แยก  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด 
สระแก้ว  จ านวน  170  ครัวเรือน  จ านวนประชากร  601  คน  มีแหล่งน้ าส าหรับอุโภค บริโภค  
 

3.2 เชิงคุณภาพ : มีสระน้ าสาธารณะถาวร จ านวน 1 แห่ง เก็บกักน้ าในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ
ผลิตน้ าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน  และท าการเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี  

-  

4.  วิธีการด าเนินงาน 
 
ที ่

 
รายการกิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

1. ส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

เดือน พฤศจิกายน  2562 

กองช่าง อบต.
เขาสามสิบ 

 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ เดือน ธันวาคม 2562 
 

6. ด าเนินการตามโครงการ 
เดือน มกราคม-สิงหาคม 
2563 
 

7. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

เดือน กันยายน 2563 
 



๑๐ 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
หมู่ที่  11  บ้านฝั่งคลอง  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  
พิกัดโครงการ N 13º44'4.56"  E 102º6'59.44"  
   

6.  งบประมาณด าเนินการ   
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกหลุมขนมครก
คลองคันทุง หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เป็นเงิน
จ านวน 484,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
7.2  มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
7.3  มีแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับประชาชนได้ใช้ตลอดทั้งปี   

 
 
สรุป 
จ านวนเงินท่ี อบต.เขาสามสิบสามารถจ่ายขาดในครั้งนี้เป็นจ านวนเงนิ   2,742,998.76 บาท 
จ านวนเงินท่ีขอจ่ายขาดในครั้งน้ีเป็นจ านวนเงิน      1,120,800.00 บาท 
 
ดังน้ัน เงินสะสมคงเหลือหลังจากอนุมัติจ่ายขาดในครั้งน้ีเป็นจ านวนเงิน 1,622,198.76 บาท   
 

ประธานสภา ฯ ตามทีท่่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ 
ถึงการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563  หรือไม่ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมอนุมัต ิ  17  เสียง   

   มีท่านใดไม่อนุมัต ิ     ขอมติครบั   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   -ไม่มี- 

 
 
 

4.3 การขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองคก์ารของรฐั ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1) 
 
นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในส่วนรายละเอียดก็ให้ทาง 

เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
 นางพิศมร  เพ่ิมพูน   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน    ตามพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 มาตรา 13/1 ในกรณ ีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้
พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบตังิานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบรเิวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบรเิวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชนใ์นพื้นที่น้ัน 

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อ 
ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  



๑๑ 

 

 หมวด 1 การขอใช้พื้นที่ ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์และขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่า 
สงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องทีที่ป่านั้นต้องอยู่หรือหน่วยงานที่
กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ปส.17 ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

 หลักฐานตามที่ระบุไว้ตามแบบ ปส.17 ประกอบด้วยดังนี้ 
1) รายละเอียดของโครงการที่ขอใช้ประโยชน์ 
2) แผนที่ระวางกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียง

ที่ติดต่อกับพ้ืนท่ีที่ขอ 
3) หนังสือแสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/องค์การของรัฐ 
4) รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่กรณี 
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะด าเนินการ 

ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1) จ านวน 1๙ ไร่ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่ ส าหรับด าเนินการก่อสร้างดังนี้ 

1) อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ จ านวน  5 ไร่ 
2) อาคารหอนิทัศน์พระแม่โพสพและจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ จ านวน 5 ไร่ 
3) สนามกีฬา สวนสาธารณะส าหรับออกก าลังกาย และสถานท่ีส าหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  

จ านวน๙ ไร่ 
ในส่วนของพื้นที่ท้ังหมด 1๙ ไร่ที่ทางเราได้ขอใช้พื้นทีเ่ขตป่าสงวนแห่งชาติ จะเป็นส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกทางฝั่งโรงรถน้ าค่ะ เบื้องต้น
ทางเราได้ประสานงานกรมป่าไม้และได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดูแล้ว ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้แจ้งเราว่าต้องน าเรื่องเข้าสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบในท่ีประชุมสภา เนื่องจากว่าทางอบต.เขาสามสิบของเรามีพื้นท่ีใช้สอยไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานประเพณี
ประจ าต าบลของเราที่จัดขึ้นทุกปี ในการเสนอครั้งนี้เลยต้องขอความเห็นชอบในที่ประชุมสภาเพื่อขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 1๙ ไร่ ตรงนี้ค่ะ 
 

นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบถึงการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 
13/1 )มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ขอเชิญซักถามได้ครับ 
 

ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1)  หรอืไม่ขอมติครับ 

 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ   17  เสียง   

   มีท่านใดไม่เห็นชอบ      ขอมติครับ   -ไม่มี- 
     มีท่านใดงดออกเสียง     ขอมตคิรับ   -ไม่มี- 
 
 
   

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
 

   นายสมัย  อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ในระเบียบวาระอื่น ๆมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก็ขอเชิญครับ   
 

นางจิราพร ลีละศาสตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก 
สภาฯ  ทุกท่าน  มีอีกเรื่องท่ีจะน าเรียนในท่ีประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ   คือเรื่องของการก่อสร้างโรงอบสมุนไพรของ  จสอ.ไพทูล  
พ้นธาตุ       ซึ่งจะก่อสร้างในเขตที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดิน     ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ทางส านักงานปฏิรูปที่ดินได้อนุญาตให้  
จสอ. ไพทูล  พ้นธาตุ  ใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงนี้ในการท ากินเพื่อการเกษตร  แต่ทาง จสอ.ไพทูล  พ้นธาตุ  ได้แจ้งขอเป็นที่ก่อสร้าง
โรงอบสมุนไพร  ซึ่งการก่อสร้างโรงอบสมุนไพรดังกล่าวจะต้องด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคารกับทางองค์การ



๑๒ 

 

บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบก่อน  แต่เนื่องจากที่ได้แจ้งในเบื้องต้นว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน การก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของที่ดินท ากินจะต้องให้ทางส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วอนุญาตมาก่อนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบจึงจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้  แต่การอนุญาตให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของที่ดินท ากินทางส านักงานปฏิรูป
ที่ดินแจ้งกับเจ้าของที่ดินให้ชอมติต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วน ามาเข้าที่ประชุมสภารับทราบในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อท่ีจะให้ทางส านักงานปฏิรูปท่ีดินอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน เมื่อทางส านักงานปฏิรูปท่ีดินได้
อนุมัติแล้ว จสอ. ไพทูล พ้นธาตุ จึงน าแบบมายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบต่อไป จึงขอน า
เรียนใหท้ี่ประชุมสภาฯ  ทราบต่อไป ค่ะ 
   ที่ประชุม    รับทราบ 
 

  นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก 
ทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับท่ีมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2563 ครับ ในเรื่องของการ
สร้างโรงอบสมุนไพรของจสอ. ไพทูล  พ้นธาตุ นะครับ ผมก็เห็นด้วยที่จะสร้างเพื่อชุมชนในต าบลของเรา ได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนเพิ่มมากข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบอีกหรือไม่ 
   นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะคะ มีเรื่องจะ
ปรึกษาในท่ีประชุมค่ะว่า ถ้าหากร้านค้าขายของช าแต่เป็นประเภทรถเร่เราต้องขออนุญาตกับใครบ้างคะ 
   นางจิราพร ลีละศาสตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ถ้าเป็นร้านค้าขายของช าทั่วไป 
ต้องมาขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ค่ะ 
 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก 
ทุกท่าน ขอเพิ่มเติมในส่วนของรถน้ าของ อบต.ครับ แจ้งให้ทราบนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่ทาง อบต.ได้จัดซื้อรถน้ ามาเพื่อบริการ
ประชาชนในส่วนของการส่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในต าบล บรรเทาสาธารณภัยไฟป่าต่าง ๆ หรือในบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับภัยแล้งในต าบล เป็นการบริการสาธารณะไม่ใช่เป็นการบริการให้ใครคนใดคนหนึ่ง  เนื่องจากปัจจุบันได้มีประชาชนในต าบลได้
โทรขอให้อบต.ส่งน้ าลงสระส่วนบุคคล กันเป็นจ านวนมากซึ่งอบต.บริการแบบนั้นไม่ได้เป็นการผิดวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งให้ท่าน
สมาชิกฯและท่านก านันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทราบด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นายสมัย   อุดง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ มีท่านสมาชิกสภาฯหรือ 
ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม ่
 

ถ้าไม่มีกต็้องขอขอบคุณท่านสมาชกิสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม 
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ   
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

    ลงช่ือ           ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 
 
                        ลงช่ือ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ    


