
1 
 

 
 

รายงานการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

 

 

 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าป ี ๒๕๖๓ 

วันพุธ ที่ ๑๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๑.เรื่องพิจารณาเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ (ขัน้แปรญัตติ)  

๒.เรื่องพิจารณาเห็นชอบรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ (ขัน้ลงมต)ิ 

๓.เรื่องพิจารณาเห็นชอบในการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนชวีภาพจากพชืพลังงาน  

 

 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

อ าเภอภูเขยีว  จังหวัดชัยภูม ิ



2 
 

 
 

 
ที ่ชย ๗๑๔๐๑ /ว ๓๓                                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                                                          ต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว  

                                                     จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 

             ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน   

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน    ๑    แผ่น 

๒.ส าเนาประกาศก าหนดการประชุมสภาสามัญ ฯ จ านวน    ๑   แผ่น 

๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว    จ านวน    ๑      ชุด 

๔.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔  จ านวน    ๑  ชุด 

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ได้ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เพื่อด าเนินการตามภารกิจหน้าที่  ที่ตอ้งขอมตทิี่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  และใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่  และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นั้น         

                  ในการนี ้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จงึขอเรียนเชญิท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เรื่องรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

๒๕๖๔ (ขั้นแปรญัตติ) และ(ขั้นลงมต)ิ ในวันพุธ ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอ้งประชุม

สภา ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตอ่ไป 
 

 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

           ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

          (นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

-กิจการสภา 

โทร. ๐๔ ๔๐๕๖ ๐๓๑-๒  

             “ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๓  คร้ังที่ ๒  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

วันพุธ  ที่  ๑๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

******************** 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

๑. ................................................................................................. 

๒. ................................................................................................ 

๓. ................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    ........................................................................................................  

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    ....................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  กระทู้ 

    ....................................................................................................... 

  

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

๑. พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔        

(ขั้นแปรญัตติ) 

๒. พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔        

(ขั้นลงมต)ิ 

๓. พิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนชีวภาพจากพืชพลังงาน 

ขนาด ๓ เมกะวัตต์ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

    ๑. ................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................ 

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

สมัยสามัญ  สมัยที ่๓/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒ 

เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (ขั้นแปรญัตติ) 

เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (ขั้นลงมต)ิ 

เรื่อง  พิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนชีวภาพจากพืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์ 

เมื่อวันพุธ  ที ่ ๑๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

……………………………….. 

ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ ประธานสภาฯ ธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์ 

๒ นางไพวรรณ์  กองเพชร ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ ไพวรรณ์  กองเพชร 

๓ นายเจรญิ   กองศรี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑ เจริญ   กองศรี 

๔ นางสายพิน  แสนตระกูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ สายพิน  แสนตระกูล 

๕ นายประจญ  รอดแก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๒ ประจญ  รอดแก้ว 

๖ นายพรมดี  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๓ พรมดี  วันทาเขียว 

๗ นายสุระชัย  โสใหญ่ ส. อบต.หมู่ที่ ๓ สุระชัย  โสใหญ่ 

๘ นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ แสงจันทร์  แก้วมูลมุข 

๙ นางทองม้วน  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๔ ทองมว้น  กันหาเขียว 

๑๐ นายสมบูรณ์  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๕ สมบูรณ์  เกิดมงคล 

๑๑ นายสงกรานต์  ธารารักษ์ ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สงกรานต์  ธารารักษ์ 

๑๒ นายสมพิศ  ผมเวียง ส. อบต.หมูท่ี่ ๖ สมพิศ  ผมเวียง 

๑๓ นายบุญยัง  โพธิ์พรหม ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ บุญยัง  โพธิ์พรหม 

๑๔ น.ส.นันทนา  ดาวชว่ย ส. อบต.หมูท่ี่ ๘ นันทนา  ดาวช่วย 

๑๕ นายสมุด  ภิรมย์ญาณ ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ สมุด  ภิรมย์ญาณ 

๑๖ นายโสภญิ  กันหาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๙ โสภญิ  กันหาเขียว 

๑๗ นายสมาน  น้อยปัญญา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ สมาน  นอ้ยปัญญา 

๑๘ นายประยูร  บุสธรรม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๐ ประยูร  บุสธรรม 

๑๙ นางฐิตพิร   แก้วพูล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ ฐิติพร   แก้วพูล 

๒๐ นางกานดา  บุญค าภา ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๑ กานดา  บุญค าภา 
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ผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๒๑ นายสียา  มแีก้ว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ สียา  มีแก้ว 

๒๒ นายทองด ี ประสานเชื้อ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๒ ทองด ี ประสานเชือ้ 

๒๓ นายทศพร  แผ่นทอง ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ทศพร  แผน่ทอง 

๒๔ นายประยงค์  ประชามอญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๓ ประยงค์  ประชามอญ 

๒๕ นายณเรศน์  ถารี ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ณเรศน์  ถารี 

๒๖ นายส าเรียง  เชือ้อ่อน ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๔ ส าเรยีง  เชือ้อ่อน 

๒๗ นายศุภชัย  วันทาเขียว ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ ศุภชัย  วันทาเขียว 

๒๘ นางเมตร  นิลบรรพต ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๕ เมตร  นิลบรรพต 

๒๙ นายจิระ  ดาโสม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ จริะ  ดาโสม 

๓๐ นายพินจิ  อุปมัย ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๖ พินจิ  อุปมัย 

๓๑ นายสุเวช  เกิดมงคล ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๗ สุเวช  เกิดมงคล 

๓๒ นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ บุญเพ็ง  เจิรญบุญ 

๓๓ นายสมฤทธิ์  รัตนประทุม ส. อบต.หมูท่ี่ ๑๘ สมฤทธิ์  รัตนประทุม 

๓๔ นายชลอ   บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ชลอ   บุญเพ็ง 

๓๕    

๓๖    

๓๗    
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑    

๒    
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นางพูมใจ  ประทุมค า นายก อบต.กวางโจน พูมใจ  ประทุมค า 

๒ นายสมบัติ  หมูเ่มือง รองนายก  อบต. สมบัติ  หมู่เมอืง 

๓ นายประเวช  วันทาเขียว รองนายก  อบต. ประเวช  วันทาเขียว 

๔ นายเสถียร  ทาลี เลขานุการ นายก อบต. เสถียร  ทาสี 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๕ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพทูรย์  นาคสุวรรณ 

๖ นางสาวล าไพ  ทีดินด า หัวหนา้ส านักปลัดฯ ล าไพ  ทีดินด า 

๗ นายโกสินทร์ บุตะเขียว ผูอ้ านวยการกองศกึษาฯ โกสินทร์  บุตะเขียว 

๘ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองช่าง บรรจง แพรชัยภูมิ 

๙ นายท านอง  บุตะเขียว ผูใ้หญ่บ้านบ้านทองส าราญ ท านอง  บุตะเขียว 

๑๐ นายบัวศร  ผลานิสงค์ ผูใ้หญ่บ้านบ้านบัวพักเกวียน บัวศร  ผลานิสงค์ 

๑๑ นายวันชัย  เหมือนเลา ผูใ้หญ่บ้านบ้านบัวพักเกวียน วันชัย  เหมอืนเลา 

๑๒ นางสาววิริดา  เจริญเขตร์ จนท. วิรดิา  เจรญิเขตร์ 

๑๓ นาวาโททรงสันต์  ภริมย์ญาณ ตัวแทนประชาคม ทรงสันต ์ ภริมย์ญาณ 

๑๔ นายอิทธินัทธ์  ตัง้ไพโรจน์วงศ์   เจ้าหน้าที่ CBE ๕ อิทธินัทธ์  ตัง้ไพโรจนว์งศ์ 

๑๕ นายมานะชัย  ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ ตัวแทนบริษัท CBE ๕ มานะชยั  ตั้งพิทักษ์ไพบลูย ์

๑๖ นายวรวุฒิ  ลอืฤทธิ์กุล ตัวแทนบริษัท CBE ๕ วรวุฒิ  ลอืฤทธิ์กุล 

 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน    

พร้อมกันแลว้และครบองค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลา

ก าหนดการ นายชลอ  บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ให้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าหอ้งประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ          

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ท าหน้าที่ประธาน

ในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์    -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                กวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  

วันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา  

      ๕.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

      ๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔วาระที่ ๓ (ขั้นลงมต)ิ 

๕.๓ พิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ชุมชนชีวภาพจากพืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์     -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน คณะผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  สมาชิกาสภาบริหารส่วนต าบลกวางโจนทุกท่านตามส าเนา 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  

๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบ

ข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป  

นายเจรญิ  กองศรี       

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑  -เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ให้ที่ประชุมช่วยกัน

ตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตกหล่นหรอืหรือข้อความไม่ถูกต้อง

ไปทีละหนา้    

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในที่ประชุมเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ 

ประธานสภาฯ       ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  

โปรดยกมอื    

ที่ประชุม    -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์- 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     -มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม ่

ประธานสภาฯ      
 

ที่ประชุม    - ไม่ม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์      -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต.กวางโจน     และท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรอืไม่ 
 

 ที่ประชุม    - ไม่ม ี- 
   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์  -ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาการพิจารณา 

ประธานสภา อบต.กวางโจน                   เห็นชอบร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

         ๕.๑ วาระที่  ๒  (แปรญัตติ) 

         ๕.๒ วาระที่  ๓  (ขั้นลงมต)ิ 

   ๕.๓ เรื่องพิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน  

         ชีวภาพจากพืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์    

๕.๑ เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         

พ.ศ. ๒๕๖๔  (ขั้นแปรญัตติ) 

นายเจรญิ  กองศรี      

ส.อบต.หมู่ที่ ๑     -ขอแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะลงมติ  วาระที่ ๒ 

ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ  ตามที่ท่านนายก อบต.

กวางโจน ได้แถลงงบประมาณ ทั้ง ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน นั้น ผมก็

เห็นด้วยแต่ในฐานะสมาชิกสภา อบต.กวางโจน และท่านสมาชิก  

ทีไ่ด้อภิปราย เราต้องท าหน้าที่ของสมาชิกฯ ผมขอฝากคณะ  
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ผูบ้ริหาร ได้น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์ คุ้มค่า สูงสุด ต่อประชาชนมากที่สุดตามที่ประชาชนได้

ไว้วางใจเรา 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -ขอบคุณท่านเจริญ กองศรี สมาชิกาสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน  ที่ได้แสดงความคิดเห็น และฝากผู้บริหารได้น างบประมาณไปใช้

อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนมากที่สุด 

   -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โดยได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภา 

อบต. มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว และที่ประชุมได้คัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อด าเนินการในขั้นแปรญัตติ ไปแล้ว

นั้น ล าดับต่อไป เป็นการด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ

วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ขอเชญิเลขานุการสภา อบต.ได้ชีแ้จงขอ้

ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ  

นายชลอ  บุญเพ็ง   

เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่

สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแลว้ถ้าจะต้องส่งใหค้ณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินัน้

ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด และที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาที่เสนอค าแปร

ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม วรรคหนึ่ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอื

สมาชิกสภาท้องถิ่นผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมรา่งขอ้บัญญัติก็

ให้เสนอค าแปรญัตติลว่งหน้าเป็นหนังสือ โดยใหแ้ปรญัตติเป็น

รายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติ ในกรณี

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรอง   

        ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว

จะต้องเสนอร่างขอ้บัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไข
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เพิ่มเติมพรอ้มทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา

ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มหีรอืไม่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติ เกีย่วกับการแปรญัตตินัน้เป็นประการ

ใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน

การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ ประธานสภาท้องถิ่น ส่ง

รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อน

วันประชุมพิจารณา เว้นแตก่รณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้

คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ 

แถลงประกอบรายงานหรอืชีแ้จงขอ้สงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกบั

รายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือมี

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมตเิป็นอย่างอื่น 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 

หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติขอ

เปลี่ยนแปลงมติน้ันอกี 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ

บกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง

ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่

ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น

อีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอัน

ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ 

ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็

ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นใน

การพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้

ด าเนนิการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา

ข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
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รายงานนั้นใหแ้ก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อน

วันนัดประชุม เว้นแตก่รณีต้องพิจารณาเป็นการดว่น 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง

มตเิฉพาะข้อที่ได้ระงบไว้นัน้ 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี

การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ

อภปิราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า

จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่ 

ข้อ ๕๓ ญ้ตตริ่างขอ้บัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้

ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตาม

เป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้น

เป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกับ

ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่

ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณไ์ด้เปลี่ยนแปลงไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับ

กิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรอืค าแปรญัตติ หรอืการ 

แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่ งเป็นเหตุให้ เปลี่ยน

หลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง 

หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้น

แต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในช้ันคณะกรรมการ

แปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือค าแปรญัตติใน

ช้ันคณะกรรมการแปรญัตติ 

       ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ จะกระท า

ได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต

จา่ย และจะต้องมีสมาชิกรับรอง เชน่เดียวกับการเสนอญัตติ  
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      ข้อ ๖๐ หา้มไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรอืเพิ่มเติม 

รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ของจ านวนเงินที่ขอ

อนุญาตจา่ย เว้นแต่ จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ

ค าแปรญัตตินัน้ ผูบ้ริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

        ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมี

ข้อ ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้  

(๑) ดอกเบีย้และเงนิส่งใช้เงนิต้นเงินกู้  

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามกฎหมาย  

 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -เมื่อสมาชิกทุกท่านเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ขอเชญิ  

ประธานสภา อบต.กวางโจน    ประธานกรรมการแปรญัตติรายงานต่อที่ประชุม    
 

  

นายศุภชัย  วันทาเขียว    

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอให้ท่านทศพร แผ่นทอง  เลขานุการคณะกรรมการแปร    

       ญัตติเป็นผู้ช้ีแจงรายงานการประชุม  
 

นายทศพร  แผ่นทอง       

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  -ขอรายงานการผลประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 

วันที่ ๑๗ และวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔  และก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่สภา ฯ 

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดรับค าเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่

วันที่ วันที่ ๑๔-๑๗-๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา ๘.๓๐ น. - 

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.กวางโจน นั้น ปรากฏว่า ใน

จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๓ คน 

ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน

ต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๔ แต่อย่างใด จึงเห็นควรยืนยันคงร่างเดิมตามร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์     -ทางคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน   รายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้ว  

และสมาชิกสภาฯไม่มีผูเ้สนอค าแปรญัตติ หรอืถอนค าแปรญัตติ  

จงึเห็นควรยืนยันตามร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรา่งเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วน

ต าบลกวางโจน และประชาชนต่อไป เห็นควรส่งร่างขอ้บัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับสภา

องค์กาบริหารส่วนต าบลกวางโจน  พิจารณาลงมติตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต่อไป   

มตทิี่ประชุม          -ที่ประชุมไม่มีขอ้สงสัยจะสอบถามจากคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ - 
   

นายธีรศักดิ์  ภญิโญยงค์    -เมื่อสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแลว้  

ประธานสภา อบต.กวางโจน   ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ท่านสมาชิกสภา อบต.กวางโจน  ท่านใดเห็นชอบกับ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ 

กรุณายกมอื (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน ๓๓ ท่าน) 

มตทิี่ประชุม         มตทิี่ประชุม เป็นเอกฉันท์  

๑. เห็นชอบ         ๓๑   เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ        -    เสียง 

๓. งดออกเสียง      ๑    เสียง 
 

๕.๒ เรื่อง  พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   

พ.ศ. ๒๕๖๔  (ขั้นลงมติ) 

   

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์      -เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา วาระที ่ ๒ ขั้น แปรญัตติ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการประชุมพิจารณา ในวาระที่ ๓ 

ขั้นลงมต ิซึ่งจะไม่มกีาร อภปิราย  
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       -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ  

บริห ารส่ วนต าบล  เรื่ อ งงบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน โปรดยกมอืครับ  (จ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม 

จ านวน ๓๓ ท่าน) 

 

มตทิี่ประชุม     -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมอื จ านวน  ๓๓  เสียง) 

-มีมติเห็นชอบพิจารณาตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ๑.  เห็นชอบ     จ านวน       ๓๑    เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ      จ านวน         -     เสียง 

๓. งดออกเสียง    จ านวน  ๑     เสียง 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน   - ให้ท่านสมาชิก ฯ พักรับประทานอาหาร 

 

๕.๓ เรื่อง  พิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนชีวภาพจาก

พืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต ์

 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.ได้ด าเนินการประชุมตอ่ ใน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องพิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าชุมชนชีวภาพจากพืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์ ของ 

บริษัทคอมมูนติี ้ไบโอ เอ็นเนอร์ยี ๕ จ ากัด ขอเชิญ ทางบริษัท 

ชีแ้จงรายละเอียด ข้อดี ขอ้เสีย และประโยชน์ของขบวนการผลิตที่

ประชาชนที่จะได้รับ 

นายมานะชัย  ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ 

ตัวแทนบริษัทคอมมูนติี ้ฯ  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก อบต.กวางโจน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน

ราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส่วนรายละเอียดของโครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลจาก

พืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์   สืบเนื่องมากจากการท าเวที 
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ประชาคมในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เรื่องประชาคม

ระดับต าบล โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 

โรงไฟฟ้าชุมชนชีวมวลจากพืชพลังงาน ขนาด ๓ เมกะวัตต์ ณ 

หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลกวางโจน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 

ประชาคม จ านวน  ๔๒๕ คน ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ที่บันทึกการ

ประชุมในครั้งนัน้ และขอน าเรียนรายละเอียดของโครงการดังนี้    

-ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลมีอะไรบ้างประเทศไทยจัด

ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มผีลผลิตทางการเกษตรส่งออกเป็น

อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแนน่อนว่าย่อมมเีศษวัสดุต่างๆ ที่สามารถ 

น าไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ วันนีเ้รามาลองดูกันว่า ขอ้ดี

ของโรงไฟฟ้าชีวมวลนัน้มีอะไรบ้าง  

๑. เชือ้เพลิงที่ได้มาจะมีราคาค่อนข้างถูกเนื่องจากว่า

วัตถุดิบที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบจากเศษหรอืกากเหลอืๆ ของงานเกษตร ท า

ให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ดว้ยต้นทุนที่ต่ า 

๒. หากเทียบกับการลงทุนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าประเภท

อื่น การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีต้นทุนในการก่อสร้างที่ต่ ากว่า 

๓. เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยใหเ้จริญเติบโต

มากยิ่งขึน้เนื่องจากว่าสามารถใช้ผลผลิตส่วนที่เหลือจาก

การเกษตรมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 

๔. เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึน้ได้ รวมถึงยังเอาเศษ

ขยะที่ว่านีม้าใช้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

๕. ถือวา่เป็นการใชท้รัพยากรที่มอียู่บนโลกใบนีไ้ด้คุ้มคา่

อย่างมาก 

๖. สามารถเสริมสร้างความมั่นคงดา้นพลังงานให้กับใน

ชุมชนได้เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่มาก 

และปัจจุบัน ประเทศไทยของเราก็มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดขึน้

มากกว่า ๑๕๐ โรงไฟฟ้า กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งนับเป็นอีก

หนึ่งทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้านอกเหนอืจากการใช้

พลังงานหลักอย่าง น้ ามัน หรอืก๊าซธรรมชาต ิและยังสง่ผลให้

ประเทศไทย เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้มใีช้อย่างเพียงพอ 

อีกด้วย 
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ข้อด ี

   - ลดการใช้เชือ้เพลิงจากฟอสซิล  

   - เป็นการลดขยะรวมถึงเพิ่มคุณค่าที่เหลอืจาก

การเกษตร และอุตสาหกรรม 

   - เป็นการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 

   - เชื้อเพลิงจากชีวมวลหาได้ง่ายและถูกกว่าเชือ้เพลิง

จากฟอสซิล  

ข้อดอ้ย  

  - ถ้าไม่สามารถจัดการกับปริมาณก๊าซเสียที่ออกมาจาก

โรงงานได้อาจเกิดมลพิษให้กับชุมชนได้ เช่น ฝุน่ ผงเถ้าถ่าน ก๊าซที่

เป็นต้นเหตุของสภาวะเรือนกระจก 

   - ถ้าจัดเก็บชีวมวลมดีีอาจส่งกลิ่นรบกวนชุมชนบริเวณ

ข้างเคียงได้ 

  - ถ้าเชือ้เพลิงชีวมวลมีความชื้นจะท าให้การเผาไหม้ไม่

สมบูรณ์และก่อใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด์ได้ และ การผลติ

กระแสไฟฟ้าลดลง ขอน าเรียนเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

 นายทองด ี ประสานเชื้อ 

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑๒  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบถาม

เรื่องโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมล สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหน  

และจะมีผลด ีผลเสียอย่างไร ขอน าเรียนสอบถาม ขอบคุณครับ 

 

นายมานะชัย  ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ 

ตัวแทนบริษัทคอมมูนติี ้ฯ  -ขอตอบในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมลจะตั้งอยู่ขา้ง

หลังบริษัท นยิมชัย ถนนเส้นนามอ ทางขึ้นภูหยวก หา่งจากถนน

ทางหลวง ๒๐๑ ประมาณ  ๕๐๐ เมตร  

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -สอบถามในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ได้ศกึษา

ผลกระทบ ตอ่สิ่งแวดล้อม และต่อชุมชนหรือไม่ ถ้าได้รับผลกระทบ

จากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเสียง หรอืทางอากาศ และทางดา้น

ต่าง ๆ  และหาทางในการแก้ไขอย่างไร และหาทางป้องกันอย่างไร 

ให้ทางบริษัท เป็นผู้รับผดิชอบ และหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้มี 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่  จงึน าเรียนมาเพื่อ

โปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

 

นายมานะชัย  ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ 

ตัวแทนบริษัทคอมมูนติี ้ฯ  -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านนายก ฯท่านสมาชิกสภา ฯ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม ในนามบริษัท ขอน าเรียนใหท้ราบจากข้อซักถาม

ของท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power plant) 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่งที่ผลติกระแสไฟฟ้าจาก

สารอินทรีย์ เช่น แกลบ ฟางขา้ว เศษไม้หรอืมูลสัตว์ตา่งๆ  ซึ่งทาง

บริษัท จะผลติจากหญ้า โดยวิธีการหมัก ซึ่งมีผลกระทบน้อยมาก 

ซึ่งบริษัทได้ลงทุนประมาณ ๓๘๐ ล้านบาท และเป็นธุรกิจฐานราก 

และสามารถศึกษาดูได้จากที่ จังหวัดล าปาง  และอ าเภอแมว่ง 

จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ด าเนินการแบบเดียวกันนี้  ซึ่งจะ

ด าเนนิการให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกหญ้าจ านวน 

๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งจะตัดปีละ ๓-๔ ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ยจะตัดได้ปีละ 

๗๐๕,๐๐๐ ตัน ต่อปี  และจะหุน้ให้เกษตรกรร่วมหุ่นได้ร้อยละ ๔๐ 

เปอร์เซ็นต์ตาม กฎหมายของรัฐบาล 

- จากแผนภาพที่รวบรวมโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิ

มนุษย์ชนจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้กระจายไปในทุกภาคของ

ประเทศไทย เพราะถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใชว้ัสดุเหลอืใช้จาก

เกษตรกรรมมาผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นการกระจายรายได้ให้แก่

เกษตรกร โรงไฟฟ้าชีวมวลจงึได้รับการส่งเสริมให้สร้างโรงไฟฟ้าชีว

มวลขึน้ในประเทศไทยแต่ความเป็นจรงิเป็นเช่นไร เหตุใดโรงไฟฟ้า

ชีวมวลที่เข้าไปในพืน้ที่ต่างๆ กลับถูกต่อตา้นอย่างหนัก ทั้งในพืน้ที่

เชยีงราย อุบลราชธานี และนครศรธีรรมราช ไม่เพียงแค่นัน้ยังมี

ข่าวโรงไฟฟ้าชีวมวลระเบิดที่จังหวัดตรังอกีด้วย ตกลงว่าโรงไฟฟ้า

ชีวมวลเป็นสิ่งที่ดแีน่หรอืผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อชุมชน 

1. มลพิษทางอากาศ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก่อให้เกิดก๊าซ

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซคารบ์อนมอนนอคไซด์ (CO) 

รวมถึงก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) และสารพิษต่างๆ อีก 
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มากมาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในพืน้ที่ที่

มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลส าเร็จแล้ว มปีัญหาที่เกิดขึน้ คอื 

ประชาชนในพื้นที่ไม่สบายด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากขึ้น 

2. มลพิษทางเสียง 

จากผลการศกึษาพบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล ก่อให้เกิดเสียงดังขนาด 

53-56 เดซิเบล ตลอดช่วงเวลาที่เดินเครื่องผลติกระแสไฟฟ้า 

นอกจากนี ้ยังมเีสียงดังจากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งรบกวนการใช้

ชีวติประจ าวันของประชาชนทั้งกลางวันและกลางคนืจนประชาชน

ในชุมชนต้องออกมาต่อต้าน 

3. มลพิษทางน ้าและการแย่งชิงทรัพยากรน ้า 

โรงไฟฟ้าชีวมวลมักตั้งอยู่ในพืน้ที่เกษตรกรรมที่ประชาชนต้องใช้น้ า

ในการเกษตรแต่โรงไฟฟ้าก็ต้องใช้น้ าในการผลติกระแสไฟฟ้าด้วย 

ซึ่งต้องใช้ในปริมาณน้ าต่อวัน ประมาณ 120 ลบ.เมตร ตอ่การ

ผลติไฟฟ้า 1 เมกกะวัตต์ แต่การผลิตกระแสไฟฟ้ามักจะผลติใน

จ านวนไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ ซึ่งหมายความตอ้งใช้น้ า 1,200 

ลบ.เมตร ต่อวัน และต้องเสียน้ าไปกับการระเหยจากการระบาย

ความรอ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย ท าให้โรงไฟฟ้าต้องมบี่อเก็บน้ าเพื่อ

ส ารองน้ าไว้อกีส่วนหนึ่ง สว่นน้ าที่เหลอืจะถูกระบายลงแหลง่น้ าซึ่ง

น้ าดังกล่าวจะเป็นน้ าที่มอีุณหภูมิสูงจากการผลิตไฟฟ้าท าให้เป็น

การท าลายระบบนิเวศ 

4. อันตรายในชีวติประจ้าวัน 

โรงไฟฟ้าชีวมวลในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดเชยีงรายตั้งใกล้กับ

โรงเรียนและที่อยู่อาศัยของประชาชน ในการผลติกระแสไฟฟ้า

จ าต้องมกีารใช้รถบรรทุกจ านวนมากในการขนส่งวัตถุดิบ ซึ่งอาจ

ก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในชุมชนได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา

ข้างตน้ ประชาชนในพื้นที่จึงจ าต้องประท้วงคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

ในพืน้ที่อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ทั้งนี ้เนื่องดว้ยแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ก าหนดใหเ้พิ่มการใช้

พลังงานทดแทนเป็นรอ้ยละ 25 ของพลังงานที่ใชภ้ายในประเทศ 

ภายในปี 2564 โดยก าหนดเป้าหมายพลังงานชีวมวลในการผลิต

ไฟฟ้าให้ได้ 3,630 เมกะวัตต์ ซึ่งประเทศไทยมีชีวมวลจากเศษวัสดุ 
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เหลือใชท้างการเกษตรทั้งหมด 48,000 ตัน เชื่อวา่สามารถน ามา

ผลติเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 9,630 เมกะวัตต์ ดังนัน้ 

“โรงไฟฟ้าชีวมวล” จงึกลายเป็นทิศทางพลังงานของประเทศ 

           การด าเนินโครงการไฟฟ้าชีวมวลกลับก่อใหเ้กิดปัญหากับ

คนในท้องที่ต่างๆ กว่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ร้อยเอ็ด ยะลา 

สุรินทร์ เชยีงราย สระแก้ว ปราจนีบุรี อุบลราชธานี ตาก เป็นต้น 

ด้วยสถานการณส์ิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในพืน้ที่เสื่อมโทรมถดถอย

ลง มีปริมาณฝุน่ละอองจ าพวกขีเ้ถ้าจากการเผาไหม้วัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นอัตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น เกิด 

การแย่งชิงทรัพยากรน้ า จาก รวมทั้งเกิดน้ าเสียและแย่งน้ าชุมชนใช้ 

เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องใช้น้ าปริมาณมาก และท าให้ถนนใน

ชุมชนช ารุดเสียหายจากการรถบรรทุกที่ใชใ้นการขนพืชชีวมวลเข้าสู่

โรงไฟฟ้า เกิดความขัดแย้งระหว่างผูไ้ด้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

รวมถึงสง่ผลกระทบต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น  ในช่วงหลายปีที่

ผา่นมาประเด็น “โรงไฟฟ้าชีวมวล” จงึกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับการ

หยิบยกขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยน อภิปราย ถกเถียงจากหลายภาคส่วน 

ทั้วนักวิชาการ นักกฎหมาย เครือขา่ยผู้ได้รับผลกระทบจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวล ตลอดมาจนประชาชนในพื้นที่คุมเข้ม “มาตรฐาน

โรงไฟฟ้า” ถ้วนหน้า และ “โรงไฟฟ้าชีวมวล” ยังไม่ใช่ค าตอบ

ส าเร็จรูปส าหรับทุกบริบทเงื่อนไข ทุกชุมชน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง 

หนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนด

มาตรฐาน พัฒนา สรา้งสรรค์ และจัดการให้สอดคล้องต่อคน 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ “โรงไฟฟ้าชีวมวล”กลายเป็นแหล่ง

พลังงานของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนสืบ

ต่อไป 

ที่ผ่านมาภาครัฐอย่างกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้มุง่มั่นใน

การน าความรู้ สูชุ่มชนและผูป้ระกอบการมาอย่างตอ่เนื่อง โดยได้

ตั้งเป้า 3 ปี ในการที่จะเข้าถึงชาวบ้านและผูป้ระกอบกิจการ 

5,000 คน จัดกิจกรรมปูพรมทั่วประเทศ เน้นชุมชน/โรงเรียนรอบ

โรงงาน เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น ลดม็อบต่อต้านอุตสาหกรรมหนัก 

อนึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอาจมีผลดใีนการจัดการกับวัสดุ

เหลือใชจ้ากภาคเกษตรกรรม แต่หากเป็นการผลติกระแสไฟฟ้าที่
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เกิดกว่าปริมาณวัสดุเหลือใช้ชุมชนอาจน าไปสู่ปัญหาให้ท้องถิ่น

มากมายได้ ประชาชนควรต้องตืน่ตัวในกรปกป้องสิทธิชุมชนของ

ตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป        

ขอบคุณครับ 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน  -หลังจาก บริษัท ฯ ได้ตอบข้อซักถามแล้ว และเข้าใจ

รายละเอียดแล้ว  มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     

มีขอ้ซักถามอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี จะขอมตทิี่ประชุมในการรับรองของ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

มตทิี่ประชุม     -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมอื จ านวน   ๓๓   เสียง) 

-มีมติเห็นชอบการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนชีวมวลจาก

พืชพลังงาน 

        ๑.  เห็นชอบ     จ านวน       ๓๒    เสียง 

๒. ไม่เห็นชอบ      จ านวน         -     เสียง 

๓. งดออกเสียง    จ านวน  ๑     เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์     

ประธานสภา อบต.กวางโจน   -ในวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามอีกหรอืไม่ 

 

นายศุภชัย  วันทาเขียว 

ส.อบต.หมูท่ี่ ๑๕  -ในเรื่องของถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองสะเดา 

ถึงเลิงทุ่ม อยากให้พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรในการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตร จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายประจญ  รอดแก้ว 

ส.อบต.หมูท่ี่ ๒  -ในเรื่องของก าแพงบ่อขยะช ารุด ในเรื่องของการซ่อมแซม

ก าแพงบ่อขยะ ไม่ทราบจะหาแนวทางในการซ่อมแซมอย่างไร  
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นายทศพร  แผ่นทอง 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   -ในเรื่องของถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทางขึ้นภูหยวก 

ซึ่งในขณะนี้ถนนได้ช ารุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วงนี้ เป็นฤดูฝน 

ท าให้ถนนช ารุด จงึอยากเสนอในการจัดสรรงบประมาณในการลง 

หนิคลุก เพื่อเป็นการบรรเทาใหป้ระชาชนได้สัญจรได้ดี และขอฝาก

ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในต าบลกวางโจน ทุกหมู่บ้านเช่นกัน 

ที่ เกิดจาการช ารุดในช่วงฤดูฝนนี้ จึงน าเรียนให้ฝ่ายบริหารได้

ด าเนนิการซ่อมแซมโดยด่วน ขอบคุณครับ 

นายเจรญิ  กองศรี 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑  -ในเรื่องซ่อมแซมถนนขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เส้นทางในต าบลกวางโจน  ซึ่งช ารุดมาก  จึงขอฝากให้ฝ่ายบริหาร

ได้ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่

รับผิดชอบ ให้เร่งตรวจสอบและด าเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อให้

ประชาชนได้สัญจรที่สะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร และไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ขอบคุณครับ 

นางพูมใจ ประทุมค า 

นายก อบต.กวางโจน  -ในนามผู้บริหาร ในการบริหารตามนโยบายของการ

พัฒนาต าบลกวางโจน และนโยบายของรัฐบาล เป็นหลัก ดังนั้น ใน

การพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของต าบลกวางโจน  ในการนี้ก่อนอื่นต้อง

ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ทุกท่าน และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล

กวางโจน  ส่วนในวาระนี้ที่ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้สอบถาม ได้

เสนอแนะวิธีการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นการ

ซ่อมแซมที่ท่านสมาชิกสภา  ฯ ได้สอบถาม ในการซ่อมแซมถนน

เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรในการขนถ่ายสินค้า

ทางการเกษตรนั้น ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนน

เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว  ซึ่งจะได้ด าเนินการ

ปรับปรุงถนนในชว่งที่เหมาะสม ตามแผนด าเนนิงานขององค์การ 
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บริหารส่วนต าบลกวางโจน และเรื่องของการซ่อมแซมก าแพงบ่อ

ขยะนั้น ได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่แล้ว ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝน จึงยากใน

การด าเนินงานของผู้รับเหมา ก็ ให้หมดช่วงฤดูฝนก่อน ค่อย

ด าเนินการ และส่วนของถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้ประสานงานหลาย

รอบแล้ว และได้ด าเนินการซ่อมแซมเป็นบางส่วนแล้ว โดยขอความ

อนุเคราะห์ยางมะตอยถุงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็น

การซ่อมแซมถนนสายกวางโจน ถึง บ้านดอนจ าปา ส่วนในการ

จัดสรรงบประมาณที่มาก ก็ได้ประสานทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิแล้ว 

นายสมบัติ  หมูเ่มือง 

รองนายก อบต.  -ตอบเรื่องปัญหาภัยแล้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน ได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในต าบลกวางโจน ซึ่งได้ส ารวจ

ด้านการขุดเจาะบ่อบาดาล และขุดบ่อน้ าสาธารณของแต่ละ

หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ได้ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดทราบ 
 

นายธีรศักดิ์ ภญิโญยงค์        -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืมีเรื่องอื่นๆ ที่ 

ประธานสภา อบต.กวางโจน              เสนอที่ประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี.... ขอขอบคุณสมาชิกทุก 

                                                            ท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิดประชุม 
 

 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๔๐ น.  
 

 

ชลอ  บุญเพ็ง 

 (นายชลอ  บุญเพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

ผูจ้ด/บันทึกรายงการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 

             (ลงช่ือ)  นายเจรญิ  กองศรี    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจรญิ  กองศร)ี                                    
 

          (ลงช่ือ)  นายสมพิศ  ผมเวียง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                              (นายสมพิศ  ผมเวียง)            
                     

         (ลงช่ือ)  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายบุญยัง  โพธิ์พรหม) 
 

        (ลงช่ือ)  นางกานดา  บุญค าภา  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม    

                       (นางกานดา  บุญค าภา)    

 

      ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

   
 

                    (ลงช่ือ)   ธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์      ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

              (นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

                                    วันพุธ  ที่  ๑๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 


