
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านตาล 

ก าหนดสมัยประชุม 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

รายช่ือผู้ที่มาประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยสมเกียรติ  มีเพียร ประธำนสภำ อบต. สมเกียรติ  มีเพียร 
๒ นำยเคลื่อน    ภำพขุนทด รองประธำนสภำ  อบต. เคลื่อน   ภาพขุนทด 
๓ นำงพรรณปพร   ครูเกษตร เลขำนุกำรสภำ  อบต. พรรณปพร ครูเกษตร 
๔ นำงพรพรรณ    เหล็กจีน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑  พรพรรณ    เหล็กจีน 
๕ นำงปัทมำภรณ์  อำบสุวรรณ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑ ปัทมาภรณ์  อาบสุวรรณ์        
๖ นำงขวัญเรือน   ถีสูงเนิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๒ ขวัญเรือน   ถีสูงเนิน 
๗ นำยสมคิด   ชัยทิพย์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๒ สมคิด   ชัยทิพย์ 
๘ นำงรวบ   สีทำจันทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๓ รวบ   สีทาจันทร์ 
๙ นำยสอน   มีค ำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๔ สอน   มีค า 

๑๐ นำยสมำน   แจ่มเพ็ง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๕ สมาน   แจ่มเพ็ง 
๑๑ นำยทวีศักดิ์   ชำญวิจิตร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๕ ทวีศักดิ์   ชาญวิจิตร 
๑๒ นำยบุญชู   เถินมงคล สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๖ บุญชู   เถินมงคล 
๑๓ นำยภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๖ ภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์ 
๑๔ นำยสมนึก   ฤทธิ์จรูญ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๗ สมนึก   ฤทธิ์จรูญ 
๑๕ นำยบุญภูมิ   หมั่นบรรจง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๘ บุญภูมิ   หมั่นบรรจง 
๑๖ นำยสมคิด   ท ำนักตำล สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๘ สมคิด   ท านักตาล 
๑๗ นำงสมจิต  ยินขุนทด  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๙ สมจิต  ยินขุนทด 
๑๘ นำยพร    โม่งปรำณีต สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๙ พร    โม่งปราณีต 
๑๙ นำงหนูต้อย   เชื้ออำสำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๐ หนูต้อย   เชื้ออาสา 
๒๐ นำยวิเชียร    ฝ่ำยจิตรชอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๐ วิเชียร    ฝ่ายจิตรชอบ 
๒๑ นำงมณีรัตน์   ครองสิทธิ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๑ มณีรัตน์   ครองสิทธิ์ 
๒๒ นำงสำวทัศนีย์ แช่มขุนทด สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่๑๑ ทัศนีย์   แช่มขุนทด 



-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นำงพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้ำนตำล เลขำนุกำรฯ ได้ท ำกำรตรวจ

นับองค์ประชุมปรำกฏว่ำมีสมำชิกทั้งหมด  ๒๒  คน  และไม่มำประชุมอีก  -  คน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึง

ได้เรียนเชิญ  นำยสมเกียรติ  มีเพียร  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนตำล  จุดธูปเทียนบูชำพระ

รัตนตรัยและกล่ำวเปิดกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้    

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

วันนี้เป็นกำรประชุมวันแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งทำงสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนตำลได้ท ำกำรก ำหนดสมัยประชุมไว้ 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

กำรประชุมครั้งที่แล้วเป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่ำนมำขอให้ที่ประชุมได้ตรวจดูส ำเนำกำร

ประชุม หำกเห็นว่ำมีข้อควำมใดที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงขอให้ท่ำนได้ยกมือเพ่ือ

แก้ไขได้  

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใดจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วไหมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธำนสภำฯ  ถ้ำไม่มีกระผมขอให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกำรตั้งกระทู้ถำม 

   ไม่มีสมำชิกท่ำนใดได้ส่งกระทู้ถำมไว้  

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

   -ไม่มี- 

/ระเบียบวำระท่ี ๕........... 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑ นำยสุนทร   อุเทนสุต นกยก อบต.บ้ำนตำล สุนทร   อุเทนสุต 
๒ นำยวิเศษ  ประภำสโนบล รองนำยก อบต.บ้ำนตำล วิเศษ  ประภาสโนบล 
๓ นำยอำมร  ชำญศิริ รองนำยก  อบต.บ้ำนตำล อามร  ชาญศิริ 
๕ นำงสมจร    พรำมจร เลขำนุกำร นำยกฯ สมจร    พรามจร 
๖ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ำรูญ ผอ. กองช่ำง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๗. นำยสมบัติ ลิ้มอ ำนวยกำร ผอ.รพสต.ต ำบลหนองอีหล่อ สมบัติ ลิ้มอ านวยการ 



-๓- 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธำนสภำฯ ๕.๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อที่ ๒๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุม

สำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของแต่

ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของ

สมัยประชุมสำมัญประจ ำปีแรกของปีถัดไปให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่

ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น ำควำมในข้อ ๑๑ มำบังคับโดย

อนุโลมเมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเป็นประกำศของสภำ

ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีไว้หรืไม่ได้ก ำหนดวันเริ่ม

ประชุมสำมัญประจ ำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว ให้

ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในสมัยที่ประชุมสำมัญประจ ำปีอ่ืนหรือในสมัย

ประชุมวิสำมัญก็ได้ขอเชิญท่ำนสมำชิกเสนอเลยนะครับว่ำจะก ำหนดกำรประชุมสภำ

ของเรำกี่สมัย 

นำยสมคิด ชัยทิพย์ เรียนท่ำนสภำและสมำชิก อบต. ทุกท่ำน กระผมขอเสนอ 

  (ส.อบต.หมู่๒)  กำรก ำหนดประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัย ครับ 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนไหนจะเสนออีกไหมครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอ 

ประธำนสภำฯ ถ้ำไม่มีก็เป็นอันว่ำทำงสภำฯของเรำได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัย ต่อไปขอให้สมำชิกเสนอเลยนะครับ ว่ำเรำจะก ำหนด วัน ของ

กำรประชุมในระหว่ำง วัน และเดือนไหนบ้ำง ขอเชิญเสนอครับ  

นำยสมคิด ชัยทิพย์ เรียนท่ำนสภำและสมำชิก อบต. ทุกท่ำน กระผมขอเสนอ 

  (ส.อบต.หมู่๒)  กำรก ำหนดประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ครับ 

สมัยสำมัญท่ี ๑   ตั้งแต่วันที่  ๑๘   กุมภำพันธ์   ๒๕๖๔   ถึง  ๔  มีนำคม  ๒๕๖๔  
มีระยะเวลำ ๑๕ วัน 

สมัยสำมัญท่ี ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐   พฤษภำคม  ๒๕๖๔   มีระยะเวลำ  ๑๕  วัน 
สมัยสำมัญท่ี ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐   กรกฎำคม   ๒๕๖๔   มีระยะเวลำ  ๑๕  วัน 
สมัยสำมัญท่ี ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐   ธันวำคม     ๒๕๖๔   มีระยะเวลำ  ๑๕  วัน 

/ประธำนสภำ…………. 



-๔- 

ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกท่ำนใดที่จะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์ท่ีจะเสนอ 

ประธำนสภำฯ ถ้ำไม่มีก็เป็นอันว่ำ สภำฯของเรำได้ก ำหนด สมัยประชุมตำมที่ท่ำนสมำชิก สมคิด  

ชัยทิพย์  สมำชิก อบต. หมู่ ๒ ได้เสนอ   และต่อไปจะเป็นกำรก ำหนด กำรประชุม

สภำฯ วันแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญสมำชิกเสนอครับ  

นำยสมนึก ท ำนักตำล กระผมขอเสนอ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันแรกของกำรประชุม 

( ส. อบต. หมู่ ๘) 

ประธำนสภำฯ  นำยสมเกียรติ มีเพียร มีท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  ไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดประสงค์ที่จะเสนอ 

ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ถ้ำมี 

๖.๑ เรื่ อง  ขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ป่ ำ ไม้   ตำมมำตรำ ๕๔  แห่ ง
พระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๔๘๔ 

ประธำนสภำฯ นำยเคลื่อน ภำพขุนทด ขอเชิญท่ำนนำยก อบต. กล่ำวชี้แจง 

นำยก อบต. นำยสุนทร  อุเทนสุต กล่ำวว่ำ ตำมที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอีหล่อ 

ต ำบลบ้ำนตำล อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ได้ท ำหนังสือเรื่อง กำรขออนุญำตเข้ำ

ท ำประโยชน์ในเขตป่ำไม้ตำมมำตรำ ๕๔  แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช 

พ.ศ. ๒๕๘๔ รำยละเอียดมอบให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

หนองอีหล่อ ต ำบลบ้ำนตำล  ชี้แจง 

ผอ.โรงพยำบำลฯ นำยสมบัติ ลิ้มอ ำนวยลำภ กล่ำวว่ำตำมที่จังหวัดชัยภูมิแจ้งเรื่อง กำรเข้ำท ำ

ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำยังมีส่วนข้ำรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำไม้ก่อน

ได้รับอนุญำตและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกำรเข้ำท ำประโยชน์ใน

เขตพ้ืนที่ป่ำที่ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรโดยยังไม่ได้รับ

อนุญำตให้ใช้พื้นที่ยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ 

 

 

/ผอ.โรงพยำบำลฯ........... 

 



-๕- 

ผอ.โรงพยำบำลฯ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอีหล่อ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว

พบว่ำ รพสต.ต ำบลหนองอีหล่อ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุจริง เนื่องจำกตั้งอยู่

ในแปลงที่ดินประเภทพลเรือนใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ที่ดินสำธำรณประโยชน์) โดยมี

หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง เลขที่ ๕๕๕๙ และบันทึกยินยอมของเจ้ำของที่

ข้ำงเคียงเป็นหลักฐำนส ำคัญ และได้ยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำตำม

มำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช ๒๔๘๔ โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลหนองอีหล่อ จึงน ำเรื่องเสนอผ่ำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน

ตำล เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกท่ำนสมำชิกสภำ อบต.บ้ำนตำล ลงมติอนุมัติในกำร

ขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเป็นสถำนที่จัดตั้งหน่วยบริกำร

สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอีหล่อ เพ่ือเป็นเอกสำรหลักฐำน

น ำส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธำนสภำฯ นำยสมเกียรติ  มีเพียร สอบถำมสมำชิกสภำ อบต. ท่ำนใดต้องกำรสอบถำมหรือ

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีมติที่ประชุมเห็นชอบขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ 

ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำไม้พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๔๘๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ ตำมมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้พุทธศักรำช พ.ศ. ๒๔๘๔ จ ำนวน ๒๒ เสียง 

 ไม่เห็นชอบ จ ำนวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จ ำนวน  ๑ เสียง 

ประธำนสภำฯ นำยสมเกียรติ มีเพียร มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรสอบถำมหรือไม่ครับ 

ประธำนสภำฯ  มีใครจะเสนอเรื่อง อื่น ๆ ไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดประสงค์ที่จะเสนอ 

ประธำนสภำฯ ถ้ำไม่มี กระผมขอนัด ประชุมสมัยประชุมสำมัญครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. และขอให้สมำชิกเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง

กระผมจะไม่ส่งหนังสือนัดประชุม เนื่องจำกได้แจ้งในที่ประชุมทรำบโดยทั่วกันแล้ว 

ถ้ำไม่มีเรื่องใดแล้ว กระผมขอปิดประชุม เลยนะครับ 

                   ปิดประชุมเวลำ  ๑๑.๐๐ น. 
   

 

 



                                  -๖- 

 

 

 

ลงชื่อ                             ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                      (นำงพรรณปพร ครูเกษตร) 

                          ปลัด อบต.บ้ำนตำลและเลขำนุกำรสภำ อบต.บ้ำนตำล  

 

ลงชื่อ            ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

          (นำงสำวทัศนีย์  แช่มขุนทด) 

        สมำชิก อบต.บ้ำนตำล หมู่ที่ ๑๑ 

   ลงชื่อ                             คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

         (นำงพรพรรณ เหล็กจีน) 

       สมำชิก อบต. บ้ำนตำล หมู่ที่ ๑  

   ลงชื่อ                         เลขำ/คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 

         (พ.อ.อ.สรำยุธ  ปัดภัย) 

           เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 


