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สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
.......................................... 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายจรูญ   วิเศษนอก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
2. นายเอนก  แสวงนอก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
3. นางสาวอรุณี  อ่อนนอก  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
4. นายชัยชาญ   ราชโพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
5. นายวัลลภ  เทพาลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
6. นางเสน่ห์   สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
7. นายประธาน  ดีไพร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
8. นายวีระ  ไปรแดน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
9. นางสุภาวดี   ขาวนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
10. นางอัจฉรา  วอล์คเกอร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

 
รายช่ือผู้ลาประชุม  

1. นางอนงค์   เขมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
2. นายเอนก  ฉิมนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

 
รายช่ือผู้ขาดประชุม - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป    ล้ำกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์    รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 3. นายกนก    นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 4. นายสุรพงศ์   อารมย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 5. นางพจมาน    การบรรจง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 7. นางสาวจิราพร ผิวผาย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายสันติ  ท้าวนอก ผู้อำนวยกองช่าง 
 10. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 11. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน   
 
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 

/นางสาวอรุณี... 
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นางสาวอรุณี อ่อนนอก   วันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยประชุมวิสามัญ  
เลขานุการสภาฯ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์

ประชุมแล้ว คือจำนวน 10 คน ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัย 
ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้เวลาตามกำหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ ดิฉัน นางสาวอรุณี อ่อนนอก ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญ นายจรูญ วิเศษนอก ประธานสภา
เทศบาลตำบลเทพาลัยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุม ครั้งนี้ เรียน
เชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยประชุมวิสามัญ สมยั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมฯ และสมาชิกสภาฯ มา

ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ก่อนที่จะ ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาล
ตำบลเทพาลัย ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นางสาวอรุณี อ่อนนอก  
เลขานุการสภาฯ                  ประกาศอำเภอคง 
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี  2564 

ด้วยเทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบในการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขต
ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพ่ือดำเนินการจัดงานพืชสวน
โลก ปี พ.ศ.2572 แปลง “โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาเทศบาล
ตำบลเทพาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

นายอำเภอคง ผู้มีอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2564 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
                                    ประกาศ   ณ   วันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ.  2564 

                    นายนิติพัฒน์ ขอดทอง 
                  นายอำเภอคง 

          ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยดำเนินการต่อไปค่ะ 
  
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
     - ไม่มี –  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2564 

นายจรูญ  วเิศษนอก   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 

11  พฤษภาคม  2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม  
หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบเพ่ือที่จะได้
แก้ไขให้ถูกต้อง   

มติที่ประชุมฯ   เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   
เทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
คะแนนเสียง  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่) 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่) เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครบั 
นายประทีป ล้ำกลาง  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
นายกเทศมนตรีฯ  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง ไปแล้วนั้น ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีระยะเวลาในการใช้งานเป็นเวลานานทำให้เกิดการ
ชำรุด  ไม่สามารถใช้งานได้และปริมาณงานปัจจุบันนี้มีมากขึ้น  ประกอบการ
ทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยตลอดจนการจัดทำเอกสาร
ด้านโครงการต่าง ๆ และพัฒนาด้านการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมี
ความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์  เข้ามาช่วยในด้านการบริหาร  แต่เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพ่ิม  เงินงบประมาณเพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

   โอนลด 
ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลดงบประมาณจำนวน  
22,000  บาท 

/โอนตั้งจ่าย... 
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นายประทีป ล้ำกลาง   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
นายกเทศมนตรีฯ   ด้าน  บริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 22,000  บาท 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
- ในกรณีที่ มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth  
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)  

   ระเบียบ/กฎหมาย 
                     อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
/ข้อพิจารณา... 
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นายประทีป ล้ำกลาง   ข้อพิจารณา 
นายกเทศมนตรีฯ  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยเพ่ือขออนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (โอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่) เพ่ือให้เทศบาลตำบลเทพาลัยมีงบประมาณเพียงพอเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการในรายการดังกล่าว ต่อไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่)  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 22,000  บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000 บาท คะแนนเสียง  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 
– เสียง      

 
ระเบียบวาระที่ 5 5.2  ญัตติ การขออนุญาตทำประโยชน์ ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพื่อดำเนินการจัดงานพืชสวนโลก   
ปี พ.ศ. 2572 แปลง “โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” 

 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย พิจารณาเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ การอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2485 เพ่ือดำเนินการจัดงานพืชสวนโลก   ปี พ.ศ. 2572 แปลง 
“โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” ครับ 

 
นายประทีป  ล้ำกลาง  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพ่ือดำเนินการจัดงานพืชสวนโลก ปี 
พ.ศ. 2572 แปลง “โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” ดังนี้ 

     หลักการและเหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
มีมติเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 และขออนุญาติ
ใช้ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลง 
“โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” ด้วยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ขอ
ถอนสภาพที่ดินของรัฐ แปลง (โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์) บางส่วน เนื้อที่ 
678 ไร่ เนื้อที่ทัง้หมดประมาณ 2486 ไร่ 3 งาน 58 7/10 ตารางวา ตาม 

 

/หนังสือ... 
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นายประทีป  ล้ำกลาง หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที ่9698 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2572 

(ค.ศ.2029) และบริหารพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการภายหลังจากที่ได้
ดำเนินการจัดงานพืชสวนโลกเสร็จสิ้นแล้ว ก็ยินยอมให้จังหวัดนครราชสีมาเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไป
พลางก่อนที่ดำเนินการถอนสภาพที่ดินจะแล้วเสร็จได้ ไปแล้วนั้น 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ที่ดินบริเวณดังกล่าว
อยู่นอกเขตป่าไม้คุ้มครอง อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมโดยใช้แนวเขตที่ดินของรัฐตามผลการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ ONE MAP ปรากฏว่า ที่ดินที่
อยู่ในพ้ืนที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หากดำเนินการถอนสภาพที่ดิน
สาธารณะดังกล่าว ที่ดินจักกลายเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2485 ซึ่งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตทำ
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 ณ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ต่อไป  

ระเบียบ/กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง 
แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ 
จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 
2558 ข้อ 5 การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (10) เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  

ข้อพิจารณา 
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือขออนุญาตเข้าทำ

ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 
เพ่ือดำเนินการจัดงานพืชสวนโลก ปี  พ.ศ. 2572 แปลง “โคกหนองรังกา
สาธารณประโยชน์”  เพ่ือขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ณ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ต่อไป 

 
นายจรูญ วิเศษนอก  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพ่ือ

ดำเนิ นการจัดงาน พื ชสวนโลก ปี  พ .ศ . 2572 แปลง “โคกหนองรังกา
สาธารณประโยชน์” ไปนั้น  หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยจะอภิปราย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ  

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุญาตใหเ้ข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพื่อดำเนินการจัดงานพืช
สวนโลก ปี พ.ศ. 2572 แปลง “โคกหนองรังกาสาธารณประโยชน์” คะแนน
เสียง  เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสยีง งดออกเสียง – เสียง     

  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ ได้รับ

ผลกระทบจากขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา บริเวณบ้านมะค่า   
ม.7 ต.ขามสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ของสถานีทดลองและขยายพันธุ์
อ้อย นครราชสีมา 

 
นายจรูญ วเิศษนอก   ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที ่6 เรื่อง  การหา 
ประธานสภาฯ แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากขอใช้ที่

สาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา บริเวณบ้านมะค่า ม.7 ต.ขามสมบูรณ์ เนื้อที่
ประมาณ 200 ไร่ของสถานีทดลองและขยายพันธุ์ อ้อย นครราชสีมา ที่ มี
ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้รับผลกระทบจากการปลูกอ้อยเพ่ือขยายพันธุ์อ้อย เชิญ
นายกเทศมนตรี ชี้แจง เชิญครับ 

 
นายประทีป ล้ำกลาง   ด้วยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้เข้า 
นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุมหารือเรื่องการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา บริเวณบ้าน

มะค่า ม.7 ต.ขามสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ที่มีประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้รับ
ผลกระทบจากการปลูกอ้อยเพ่ือขยายพันธุ์อ้อยของสถานีทดลองและขยายพันธุ์
อ้อย นครราชสีมา ซึ่งในการประชุมหารือในทั้งนี้มีนายนิติ พัฒน์  ขอดทอง 
นายอำเภอคง เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือประกอบไปด้วย หัวหน้า
และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ทดลองและขยายพันธุ์นครราชสีมา นายกเทศมนตรีตำบล
เทพาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพาลัย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเทพาลัย กำนันตำบลขามสมบูรณ์ 
ปลัด อบต.ขามสมบูรณ์ และปลัด ทต.เทพาลัย การประชุมหารือในครั้งนี้หัวหน้า
ศูนย์ฯได้รับทราบปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบและจะนำปัญหาที่หารือกันใน
ครั้งนี้ รายงานและแจ้งให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ เพ่ือที่จะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

   ปัญหาที่พบจากการที่มีการจัดตั้งสถานีทดลองและขยายพันธุ์ อ้อย
นครราชสีมา คือการปลูกอ้อยในพ้ืนที่เกือบ 200 ไร่ ซึ่งจะมีการใช้สารเคมี และใช้
สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน สารเคมีอาจสะสมใต้พ้ืนดิน หรือเมื่อมีฝนตกสาร
ปนเปื้อนจากสารเคมีก็จะไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาของเทศบาลตำบลเทพาลัย เช่น สระน้ำวัดบ้านวัด ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได้รับผลกระทบนี้ ในทางกลับกันประชาชนในพื้นที่ของเรา ทั้ง 2 ตำบล 
เทพาลัย ขามสมบูรณ์ ไม่ได้ประโยชน์จากการมีสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย
นครราชสีมา เลย  

 
/ดังนั้น... 
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นายประทีป ล้ำกลาง  ดังนั้นจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
นายกเทศมนตรีฯ ปัญหา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา 

บริเวณบ้านมะค่า ม.7 ต.ขามสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในการปลูกอ้อย
เพ่ือขยายพันธุ์อ้อยของสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา ขอเชิญท่าน
ปลัดอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวมานั้น กระผมขอ 
ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงการจัดตั้งสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา ดังนี้  

1. ตามคำสั่ งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่  107/2536 ลงวันที่  25 
มีนาคม 2536 เรื่องจัดตั้งสถานีทดลองและขยายพันธุ์ อ้อย ศูนย์เกษตรอ้อย
ภาคเหนือ และศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีคำสั่งจัดตั้งสถานี
ทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา ขึ้น  

2. ส ำนั ก ง าน น โย บ าย แ ล ะแ ผ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ได้ ข อ ใช้ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ สนับสนุนให้สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา 
ก่อสร้างสำนักงานและบ้านพัก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 

3. จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา จัดตั้งอาคารสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย 
และแปลงทดลองขยายพันธุ์อ้อย อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่ 
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ใกล้เคียง โดยความเห็นชอบของอำเภอคง และสภาตำบลขามสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ 
2538  

4. กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกหนองรังกา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 
9698 บริเวณบ้านมะค่า และพ้ืนที่บ้านวัด เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ 15 ไร่ เพ่ือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ เมือ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2538  

ซึ่งจะเห็นว่าในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนอง  
รังกา นั้น เป็นการดำเนินการเมื่อหลายปีแล้ว ประมาณ 26 ปี ในขณะนั้นสภา
ตำบลขามสมบูรณ์เป็นผู้อนุญาตให้กระทรวงอุตสาหกรรมใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
โคกหนองรังกา แต่ปัจจุบันผลกระทบจากการปลูกอ้อยของสถานีทดลองและ
ขยายพันธุ์ อ้อยนครราชสีมา เกิดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย 
โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในการปลูกอ้อย เนื่องจากน้ำที่เกิดจากการชะล้างเมื่อฝนตก
จะไหลลงสู่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต
น้ำประปาของเทศบาลฯ ดังนั้น วันนี้จึงอยากให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือเสนอต่อนายอำเภอคง เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ให้พ่ีน้องชาว
เทพาลัย ต่อไป  

นายวัลลภ เทพาลัย กระผม นายวัลลภ เทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เขต 1 ขอ 
สมาชิกสภาฯ  เสนอให้สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยฯ หยุดการปลูกอ้อย และขอให้ยกเลิกการ

อนุญาตให้ใช้ที่สารธารณโยชน์โคกหนองรังกา เพ่ือให้คงความเป็นที่
สาธารณประโยชน์แบบเดิม  

/กระผม... 



 


