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บันทึกรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 
วันพุธ ที่ 7 เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาล สมชาย แก้วไกรคช 
    

2. นางสาวแววตา สักลอ รองประธานสภาเทศบาล แววตา สักลอ 
    

3. จ่าเอกอดุลย ์ ฤาชา เลขานกุารสภาเทศบาล อดุลย ์ฤาชา 
    

4. นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประจวบ อินสุวรรณ์ 
    

5. นายบุญลอด ใจค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญลอด ใจค า 
6. นายธนวรรธน ์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธนวรรธน์ สักลอ 

    

7. นายชาต ิ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชาติ สักลอ 
    

8. นายบุญทิตย์ สักลอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญทิตย์ สักลอ 
    

9. นางจุติมาศ คะมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จุติมาศ คะมณีวรรณ 
    

10. นายวิมล ปันติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิมล ปันติ 
    

11. นายศรันยู ใจก้อน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ศรันย ูใจก้อน 
    

12. นางสาวสุพรรษา น้อยมอย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพรรษา น้อยมอย 
    

13. นายสุวรรณ เทพสาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณ เทพสาย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

1. นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรี สามารถ ชื่นเมือง 
    

2. นายบุญเทียน เครือวงค์ รองนายกเทศมนตรี บุญเทียน เครือวงค์ 
    

3. นายประสิทธิ์ โนชัย รองนายกเทศมนตรี ประสิทธิโนชัย 
    

4. ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ปลัดเทศบาลต าบลหงส์หิน วิโรจน ์สักลอ 
     

5. นายชัย โนชัย แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ าฯ ชัย โนชัย 
.../ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 

 



   ~ 2 ~ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
    

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
    

6. พันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ณัฐวุฒิ สักลอ 
    

7. นางสาวชฎาภรณ์ กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชฎาภรณ์ กล้าหาญ 
     
     
     

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวเหตุผลของการประชุมครั้งนี้ว่า  

1. วันนี้หลังจากเลิกประชุม ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหงส์
หินทุกท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพของแม่ยายนายสงัด เนตรทิพย์ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ สังกัด กองช่าง 
เทศบาลต าบลหงส์หิน ณ ป่าสุสาน บ้านสักทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยพร้อม
เพรียงกัน  

2. การด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลต าบลหงส์หิน ซึ่งล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหงส์หิน ท่ีผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน อ านวย
ความสะดวก และพร้อมให้ความร่วมมือ ซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านท าหน้าท่ีได้อย่างดีเย่ียม 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน สมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก 
ครั้ งที่  1/2564  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี  ที่   25  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่รับรอง - เสียง 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไมม่ีการแก้ไขในข้อใดหรือตอนใด 
 
 
 
 

 
.../ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อพิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เพ่ือพิจารณา 
   3.1 การก าหนดสมัยประชุม 

๑. สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
1) สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 

พฤษภาคม 2565 
2) สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 

สิงหาคม 2565 
3) สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 

พฤศจิกายน 2565 

2. สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2566 
1) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 

มกราคม 2566 
 

มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ   11 เสียง 

 งดออกเสียง 1 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 เห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ีพ.ศ. 2565 และสมัย
แรกของปีถัดไป พ.ศ. 2566 

 

3.2 ขอความเห็นชอบในการด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) ส าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่
ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 

นายชัย โนชัย ผู้แทนผู้อ านวยการทรัพยากรน้ าภาค 1 ส านักงานทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าเสนอต่อท่ีไปชุมว่า  ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ า             
โดยส่วนอุกทกวิทยาท่ี 2 เชียงราย ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 

1) สถานีบ้านสักพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558       
โดยมีนายชัย โนชัย ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รู้/ผู้ดูแลประจ าสถานีเตือนภัย หมายเลขโทรศัพท์ 092-6841208 

2) สถานีบ้านสันทราย ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีสาธารณหมู่บ้าน ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558     
โดยมีนายวสันต์ ธนแสงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รู้/ผู้ดูแลประจ าสถานีเตือนภัย 

…/ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าดังนี้... 
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ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพยากรน้ าขอเข้าติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ส าหรับตรวจตรวจวัดข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน และหรือระดับน้ าในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน้ าท่วมฉับพลัน เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ าในพื้นท่ีแบบตามเวลาจริง (Real Time) ด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ท่ีกรมพรัพยากรน้ าได้พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
พร้อมท้ังฝึกอบรมอาสาสมัคร (ผู้รู้) ประจ าหมู่บ้านให้สามารถน าไปประยุกต์ในงานการเตือนภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อบริหารจัดการ 
บรรเทา และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถานการณ์น้ าหลากอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 

กรมทรัพยากรน้ า มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา ในการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ท้ังยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ (Tools) ใน
การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา ส าหรับการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า ช่วย
ประกอบการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์จากโครงการ 

1. ประชาชนในพื้นท่ีลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากเหตุการณ์น้ าท่วม – ดินถล่ม 

2. กรมทรัพยากรน้ า มีเครื่องมือในการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา 
ส าหรับติดตามสถานการณ์น้ า ในการบริหารจัดการน้ าและแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อ สามารถน าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาของโครงการไป
ใช้ส าหรับติดตามสถานการณ์น้ า บริหารจัดการน้ าและแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบสถานีเตือนภัย 

รูปแบบที่ 1 สถานีวัดปริมาณน้ าฝน วัดปริมาณน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ถ้าฝนตกถึง
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้สถานีจะแจ้งเตือนภัย 

- ติดตั้งเคร่ืองวัดน้ าฝนอัตโนมัติ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เป็นคอก 4 
เหลี่ยมขนาด 2 x 2 เมตร สูง 1.20 เมตร มีขนาดพื้นที่ 2.40 ตารางวา 

 

…/รูปแบบท่ี 2 สถานีวัดระดับน้ าในล าน้ า... 
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รูปแบบที่ 2 สถานีวัดระดับน้ าในล าน้ า ถ้าระดับน้ าเพิ่มสูง หรือปริมาณน้ าฝนที่ตก
ในพ้ืนที่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สถานีจะแจ้งเตือนภัย 

อุปกรณ์ประกอบด้วย 

(1) กระบอกวัดปริมาณน้ าฝน  (2) เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนแบบอัตโนมัติ 

(3) เครื่องวัดความชื้นในดิน  (4) เครื่องวัดอุณหภูมิ 

(5) เครื่องวัดระดับน้ าแบบอัตโนมัติ (6) เสาวัดระดับน้ า 

(7) ตู้อุปกรณ์    (8) สัญญาณเตือนภัยและล าโพง 

เกณฑ์การเตือนภัยด้วยปริมาณน้ าฝน 

1. ปริมาณน้ าฝน 80 มิลลิเมตร ใน 12 ชั่วโมง ระดับท่ี 1 สัญญาณไฟ สีเขียว 

การปฏิบัติตน - ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 

   - คอยฟังประกาศจากหอกระจายข่าว 

2. ปริมาณน้ าฝน 100 มิลลิเมตร ใน 12 ชั่วโมง ระดับที่ 2 สัญญาณไฟ สีเหลือง 

การปฏิบัติตน - ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์ 

   - เก็บรวบรวมสิ่งของที่จ าเป็น 

   - รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป 

3. ปริมาณน้ าฝน 120 มิลลิเมตร ใน 12 ชั่วโมง ระดับที่ 1 สัญญาณไฟ สีแดง 

คุณลักษณะ  - สัญญาณดังทุก 3 นาที 

การปฏิบัติตน - ให้เคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีมีการแจ้งให้ทราบ 

ผู้รู้ประจ าสถานีเตือนภัย 

เป็นอาสาสมัครตัวแทนประชาชนของหมู่บ้านหรือผู้น าชุมชนท่ีตั้งสถานีเตือนภัยท า
หน้าท่ีเก็บข้อมูลท่ีตรวจวัด ณ สถานีเตือนภัยประสานกับกรมทรัพยากรน้ าในการติดตามสถานการณ์แจ้ง
ข้อมูลเตือนภัย 

ขั้นตอนการท างานของระบบเตือนภัย 

สถานีเตือนภัยล่วงหน้า จะท าการตรวจวัดปริมาณน้ าฝนหรือระดับน้ า และส่งข้อมูลไป
ยังห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเตือนภัยน้ าหลาก – ดินถล่มท่ีกรมทรัพยากรน้ า ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะท าการวิเคราะห์
สถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยมายังสถานีเตือนภัยด้วยสัญญาณแสงและเสียง ตามระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ า www.dwr.go.th เพื่อ
ติดตามข้อมูลฝนท่ีตก ณ สถานีเตือนภัยท่ีติดตั้งกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 

…/ตามมติคณะรัฐมนตรี... 

http://www.dwr.go.th/
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้และขอผ่อน
ผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 

กรมทรัพยากรน้ า ได้ตรวจสอบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า พบว่า จุดท่ีตั้งสถานีอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตพื้นท่ีป่าไม้ จึงมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ี ด าเนินการจัดท าค าขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามระเบียบคณะกรรมการการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการขออนุญาตย้อนหลังและให้ส่งเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตจากมติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาในการขอใช้พื้นท่ี 

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ลงมติให้ความเห็นชอบ
การติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งมีจ านวน 2 สถานี เพื่อประกอบการยื่นค าขออนุญาต
เข้าท าเพื่อประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการเข้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ เมื่อวันท่ี 
23 มิถุนายน 2563 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีนายชัย โนชัย 
ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 ได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณา
เห็นชอบในการด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-
ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา ในเขตพื้นท่ีต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 พร้อมกับชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใด
สงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ี
ประชุม 
มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

เห็นชอบในการด าเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) ส าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชัน
และพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา ของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 

 

 

 

.../3.3 ขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นท่ีของเทศบาลต าบลหงส์หิน... 
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3.3 ขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของเทศบาลต าบลหงส์หิน ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ณ บ้านสักทอง หมู่ที่ 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ด้วย
เทศบาลต าบลหงส์หิน มีความประสงค์รังวัดตรวจสอบท่ีดิน บริเวณสนามกีฬาสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ี 10 – 
00 – 00  ไร่ ตั้งอยู่บ้านสักทอง หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อขอออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง เพื่อด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แต่ส านักงานท่ีดินจังหวัด
พะเยา สาขาจุน แจ้งว่า ได้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าท่ีดินตั้งต่อใน
ระวาง 5048 II 1660 ซึ่งได้เคยมีการยื่นค าขอออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงไว้ แต่ได้มีการยกเลือกค าขอ
รังวัดดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออ าเภอจุน ท่ี พย 0217/2719 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2552 เนื่องจากท่ีดิน
ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะออก
หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  

เนื่องจากสนามกีฬาดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่นอกเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลหงส์หิน จึงไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ในพื้นดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเทศบาลต าบล
หงส์หิน มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าว เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ก็ต้องด าเนินการตามมาตรา 
13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ประกอบ
กับข้อ 12 (6) ของระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลหงส์หิน ในการขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 
13/1 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1
เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2559 

 

 

 

 

.../มาตรา 13/1 ในกรณีท่ีส่วนราชการ… 
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มาตรา 13/1 ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นท่ี
บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนด
บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิ
ให้น ามาตรา 14 และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ าเป็นต้อง
กระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนั้น 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับ
ท่ีดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตร 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วนท่ีเป็นบริเวณท่ีทาง
ราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าว
เป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

การใช้พื้น ท่ีตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

ข้อ 12 เอกสารท่ีใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 

(1) ค าขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(2) รายละเอียดโครงการท่ีขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนินงาน
ของโครงการ ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

(3) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นท่ีจะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ท้ังทางกายภาพ
และชีวภาพ 

(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 

(5) แผนท่ีแสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนท่ีสังเขปแสดงบริเวณพื้นท่ีท่ีขอใช้ประโยชน์และพื้นท่ีข้างเคียงท่ี
ติดต่อกับพื้นที่ท่ีขอ 

(6) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

 

 

…/(7) กรณีโครงการหรือกิจการ… 
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(7) กรณีโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

(8) รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นท่ีมากว่ายี่สิบไร่)  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี 

(9) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

(10) หากเป็นพื้นท่ีตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายการอื่นท่ียังไม่สิ้นอายุ 
ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของผู้ใช้พื้นท่ีหรือผู้รับอนุญาตเดิม 

(11) กรณีการขอใช้พื้นท่ีท่ีตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าท่ีผ่านมา
ผู้ใช้พื้นท่ีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(12) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
ใช้พื้นท่ีของเทศบาลต าบลหงส์หิน ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ณ บ้านสักทอง 
หมู่ท่ี 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่
มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของเทศบาลต าบลหงส์หิน ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อ
ก่อสร้างสนามกีฬา ณ บ้านสักทอง หมู่ที่ 10 ต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 

 

 

…/3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย... 
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3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องควบคุมเสียงการประชุม ราคาพร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลหงส์หิน จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 106,530.00 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบ
บาทถ้วน)  

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมว่าด้วย
เทศบาลต าบลหงส์หิน  มีความจ าเป็นท่ีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องควบคุมเสียงการประชุม 
Central Units) จ านวน  1  ชุด เพื่อติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา ซึ่งรายการดังกล่าว ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และได้ด าเนินการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่ามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะโอน
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุดังกล่าวได้   

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 
27 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โอนลด 

แผนงานงบกลาง  งบกลาง เงินส ารองจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 
จ านวน  2,500,000.00 บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) หน้า  3/95 โดยมียอดคงเหลือ (ณ วันท่ี  23  
ธันวาคม  2564)  จ านวน 1,313,460.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  106,530.00 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และมียอดคงเหลือ
จากการโอนครั้งนี้  จ านวน 1,206,930.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อชุดเครื่องควบคุมเสียงการประชุม ราคาพร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 106,530.00 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบ
บาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องควบคุมการประชุม Central Units จ านวน 1 เครื่อง  

2. ไมโครโฟนประธานก้านยาว จ านวน 1 ตัว  

3. ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมก้านยาว จ านวน 14 ตัว  

4. ตู้ล าโพงติดผนัง จ านวน 2 ตัว  

5. เครื่องขยายเสียง 125 วัตต์ เพาวเวอร์ มิกเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง  

 

…/(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด... 



   ~ 11 ~ 
 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 โดยจัดซื้อ
เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด) 

จ่าเอกอดุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ตามท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินได้น าเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องควบคุมเสียง
การประชุม ราคาพร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
106,530.00 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หินได้
ชี้แจงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอ
เรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน  รวมประธานสภาฯ 

 เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องควบคุมเสียงการประชุม 
ราคาพร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน จ านวน 1 
ชุด งบประมาณ 106,530.00 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยสามสิบ
บาทถ้วน)  

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองอื่น ๆ 
- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

.../เลิกประชุมเวลา 15.30 น…. 
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 จ่าเอก อดุลย์ ฤาชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  ( อดุลย์ ฤาชา )   

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันจันทร์ ท่ี 7 เดือน มรกาคม พ.ศ. 2565 

     

 ( ลงชื่อ ) บุญทิตย์ สักลอ ประธานกรรมการ 

  ( นายบุญทิตย์ สักลอ )   

     

 ( ลงชื่อ ) บุญลอด ใจค า กรรมการ 

  ( นายบุญลอด ใจค า )   

     

 ( ลงชื่อ ) วิมล ปันติ กรรมการ 

  ( นายวิมล ปันติ )   

     

 ( ลงชื่อ ) ประจวบ อินสุวรรณ เลขานุการ 

  ( นายประจวบ อินสุวรรณ )   

     

 ( ลงชื่อ ) สมชาย แก้วไกรคช ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  ( นายสมชาย แก้วไกรคช )   

 ประธานสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน 

 

 

หมายเหตุ   สภาเทศบาลต าบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2-2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 27 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2565 

 


