
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

สมัยสามัญท่ี ๑ / ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 
 

รายชื่อเข้าร่วมประชุม 

 

รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม   
๑. - 
๒. - 
๓. - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๓ คน   
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุนทร  อุเทนสุต นายก อบต.บ้านตาล สุนทร  อุเทนสุต 
๒ นายอามร  ชาญศิริ รองนายก อบต.บ้านตาล อามร  ชาญศิริ 
๓ นางพรพรรณ  เหล็กจีน รองนายก อบต.บ้านตาล พรพรรณ  เหล็กจีน 
๔ นางพรรณี  เรืองจาบ เลขานุการนายก อบต.บ้านตาล พรรณี  เรืองจาบ 
๕ น.ส.เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ ผอ. กองช่าง เบญญทิพย์  เชื้อจ ารูญ 
๖ น.ส.มณี  เสถียรจัตุรัส นักพัฒนาชุมชน มณี  เสถียรจัตุรัส 
๗ นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด นายเอกภพ  จันทร์สุรินทร์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร ประธานสภา อบต. นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร 
๒ นายสมเกียรติ มีเพียร    รองประธานสภา อบต. นายสมเกียรติ มีเพียร    
๓ นางพรรณปพร ครูเกษตร เลขานุการสภา อบต. นางพรรณปพร ครูเกษตร 
๔ นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ ส.อบต. ม.๑ นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์ 
๕ นางขวัญเรือน มั่งมี  ส.อบต. ม.๒ นางขวัญเรือน มั่งมี  
๖ นางรวบ  สีทาจันทร์   ส.อบต. ม.๓ นางรวบ  สีทาจันทร์    
๗ นายสอน มีค า  ส.อบต. ม.๔ นายสอน มีค า   
๘ นายเสาร์ สีเสมอ  ส.อบต. ม.๖ นายเสาร์ สีเสมอ  
๙ นางดารา เท้าเฮ้า   ส.อบต. ม.๗ นางดารา เท้าเฮ้า   
๑๐ นายเสนาะ ผดุงตาล  ส.อบต. ม.๘ นายเสนาะ ผดุงตาล  
๑๑ นางสมจิต ยินขุนทด  ส.อบต. ม.๙ นางสมจิต ยินขุนทด  
๑๒ นายสุรชัย น้อยพญา  ส.อบต. ม.๑๐ นายสุรชัย น้อยพญา  
๑๓ นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์  ส.อบต. ม.๑๑ นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์   



-๒- 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางพรรณปพร  ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้านตาล เลขานุการฯ ได้ท าการตรวจสอบ

นับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด     ๑๒     คน    เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ   นายทวีศักดิ์  

ชาญวิจิตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
           เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญที่ ๑ / ๒๕๖๕ ครั้งที่  ๒ ซึ่งที ่   
           ประชุมได้ท าการก าหนดสมัยประชุมไปเมื่อการประชุมครั้งท่ีแล้ว    

ที่ประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
ประธานสภาฯ   สมาชิกทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดของการประชุมในครั้งก่อนแล้วนะครับ     

มีท่านใดจะขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือไม่      
ที่ประชุม   ไม่มี    
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะรับรองการประชุมสภาในครั้งท่ี     

แล้วหรือไม่       
ที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วอย่างเป็นเอกฉันท์     
ระเบียบวาระท่ี ๓ การตั้งกระทู้ถาม      
ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ท าการยื่นกระทู้ถามไว้ครับ     
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา     
 ๔.๑ การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลชี้แจงครับ  
นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาลและ  
คณะกรรมการจัดท าแผนได้จัดท าข้ึน เป็นแผนที่มาจากความต้องการ และ   
ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ที่อยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลของเรา  

 จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน เราได้จัดท าประชาคมของแต่ละหมู่บ้านว่าต้องการโครง  
 การในการพัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาใดบ้าง  กระผมจะขอให้เจ้าหน้าที่รับผิด  

ชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ   
นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
(หัวหน้าส านักปลัด)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
                                          และ ( ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๖๑  หมวดที่  ๓ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                        ข้อ   ๑๗   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ  

 



-๓- 

 

และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา         
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา 
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้น าข้อมูล พ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและ   
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น    

   (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ    
                                         ผู้บริหารท้องถิ่น  

(๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้    
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล  และองค์การ  
บริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง   
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน   
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   และประกาศใช้  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อไป  
ข้อ ๑๘   แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง  
พัทยา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดท าหรือ   
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การ   
บริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน  
ก่อนปีงบประมาณถัดไปให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน   
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล   นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่า   
ราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน  แผนพัฒนาท้องถิ่น   
ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ใน       
กรณ ีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม    

     วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ    
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก    
จัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ   
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด              
ขอบข่ายรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน หรอืบุคคลภายนอก   
ด าเนินการเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

          (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนด       



-๔- 

 

              และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ    

งาน 

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา    
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม    
ระเบียบนี้   

    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐   
เค้าโครงแผนพัฒนา ประกอบด้วย   

    ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน    (หน้าที่ ๑)   
    ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (หน้าที่ ๖)    
    ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติ  (หน้าที่ ๓๘)   
    ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล   (หน้าที่ ๑๐๙)    
    -ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติ    
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง    

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และบริการ 
สาธารณะ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบึงอ าพันธ์ ให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนให้ความรู้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โปรแตช 
-รายละเอียดโครงการ ตามที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน  
ตาล ได้ท าการประชุม ประชาคมในหมู่บ้าน แล้วน าเสนอโครง ดังนี้  
หมู่ที่ ๑   มีจ านวน  ๑๗  โครงการ   เริ่มต้นหน้า  ๔๘ 
หมู่ที่ ๒    มีจ านวน  ๑๐  โครงการ   เริ่มต้นหน้า  ๕๓  
หมู่ที่ ๓    มีจ านวน  ๑๙  โครงการ  เริ่มต้นหน้า  ๕๖ 
หมู่ที่ ๔    มีจ านวน  ๕    โครงการ  เริ่มต้นหน้า  ๖๐ (ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ หน้า ๔๓   ข้อ ๑๓  จ านวน ๑ โครงการ 
และมี    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ หน้า ๑๐๕ ข้อ ๓๕  จ านวน ๑ โครงการ 
หมู่ที่ ๕   มีจ านวน    ๗    โครงการ     เริ่มต้นหน้า   ๖๑ , ๖๓ ,๖๔  

    และมี ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เริ่มต้นหน้า  ๔๓ ข้อ ๑๓ จ านวน ๑ โครงการ 

๗ โครงการ 

๘ โครงการ 



 -๕- 
 
    หมู่ที่ ๖   มีจ านวน    ๗   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๖๗   
    หมู่ที่ ๗   มีจ านวน    ๘   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๖๙   
    หมู่ที่ ๘   มีจ านวน    ๓   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๗๑    
    หมู่ที่ ๙   มีจ านวน  ๑๕   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๗๔   
    หมู่ที่ ๑๐ มีจ านวน    ๕   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๗๙   

หมู่ที่ ๑๑ มีจ านวน  ๑๓   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๘๑   
    หมู่ที่ ๑๒ มีจ านวน  ๑๓   โครงการ      เริ่มต้นหน้า  ๘๗   
    รวม  ๑๒๕  โครงการ   
ประธานสภาฯ   ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ไปแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม 
ใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ  หรือไม่กับแผน 

    พัฒนาท้องถิ่นนี้ครับ 

ที่ประชุม   มติที่ประชุม   เห็นชอบ      ๑๑               เสียง 
        ไม่เห็นชอบ        -      เสียง 
        งดออกเสียง        ๑      เสียง 
 

๔.๒ พิจารณาความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมา 
ตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.๒๕๔๘   

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกกล่าวชี้แจงครับ 
นายก อบต.   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๕๘๔  เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง/ ซ่อม 
แซม / ปรับปรุงถนนภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน ๕๑ สาย ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีหล่อ-บ้านกุ่ม

สูง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๑ 

๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเพชร เชื่อม ต าบล     

     บ้านเพชร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๒ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงอ าพัน รหัสทาง

หลวงท้องถิ่น  ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๓ 
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๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองฝั่งขวา (คุ้ม  

บ้านโนน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๔ 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านท่าศาลา หมู่ ๒    

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๕ 

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านอดุลย์–แยกวัด 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๐๖ 

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล หมู่ ๔ – บ้าน 

ตาลพัฒนา หมู่ ๑๒  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๐๗  

                               ๘.   โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกศาลาประชาคม หมู่      

                                     ๒ เชื่อม บ้านหนองลูกช้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๐๘  

                               ๙.   โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ ๒ –  

          หนองตะไก้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๐๙  

          ๑๐. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ ๒ –  

บริษัทสยามโซล่าเซลล์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๑๐  

                               ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้าน ผอ.ถนอม –  

      หน้าโรงเหล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๑๑  

                               ๑๒. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหน้าโรงเหล้า –  

 ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๗ - 

 ๐๑๒ 

          ๑๓. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองล าคันฉูฝั่ง  

      ซ้าย บ้านวังกะอาม หมู่ ๕ เชื่อม ต าบลบ้านขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น   

      ชย.ถ. ๘๗ – ๐๑๓  

          ๑๔. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวังกะอาม –   

      ถนนลาดยางสายบ าเหน็จ-จัตุรัส รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๑๔ 

๑๕. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านป่าช้า –  

      ถนนลาดยางสายบ าเหน็จ – จัตุรัส รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - 

      ๐๑๕ 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนา้โรงเรียนบางอ าพัน 

      รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๑๖ 

๑๗. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวบึง หมู่ ๑ เชื่อม 
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       ถนนสุรนารายณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๑๗ 

                               ๑๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ ๒ 

       (เลียบคลองไผ่งาม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๑๘  

                               ๑๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านตาล  

       หมู่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๑๙ 

                               ๒๐.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเพชร หมู่ ๘   

       เชื่อม ถนนสุรนารายณ์  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๒๐   

                               ๒๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวบึง หมู่  ๑๑  

       (กุดคัง) เชื่อม บ้านท่าศาลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗-๐๒๑ 

๒๒.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสยามโซล่า บ้าน  

       หนองยายบุตร เชื่อมบ้านเขาดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ -  

       ๐๒๒  

๒๓.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านหนองยาย  

       บุตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๒๓  

๒๔.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแคน หมู่ ๗ เชื่อม  

       บ้านใหม่นาดี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๒๔  

๒๕.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอีหล่อ–กุ่มสูง ต.  

       ตะโกทอง (ช่วงที่ ๒)  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗-๐๒๕  

                                          ๒๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดอ าพัน รหัสทาง   

       หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๒๖  

๒๗.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้านสินค้ามือสอง  

       จากญี่ปุน่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๒๗  

๒๘.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านท่า  

       ศาลา – เหมืองดาดบ้านกระทุ่มพระ หมูที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น  

       ชย.ถ. ๘๗ - ๐๒๘ 

๒๙.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเหล้า รหัสทาง 

       หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ - ๐๒๙ 

๓๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นางปราณี รหัสทาง 

       หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๐ 

๓๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแม๋ว บ้าน 
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       กระทุ่มพระ หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๑ 

                               ๓๒.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองจิก บ้านตาล  

       หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๒ 

                               ๓๓.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองล าคันฉู (ข้าง 

       บ้านนางน้ าตาล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๓ 

                               ๓๔.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองล าคันฉู (ฝั่ง 

       ท่ากว้าง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๔ 

                               ๓๕.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองล าคันฉู (ฝั่ง 

       ท่าโพธิ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๕ 

                               ๓๖.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะคลอง รหัสทาง 

       หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๖ 

                               ๓๗.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยทราย  

       ถนนจัตุรัส – บ าเหน็จฯ เชื่อม บ้านหนองคร้อ  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  

       ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๗ 

                               ๓๘.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกุดแคน –  

       บ้านใหม่นาดี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๘ 

                               ๓๙.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังส านักสงฆ์ บ้านกุด 

       แคน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๓๙ 

๔๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประทีป บ้านกุด 

       แคน หมู่ที่ ๗  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๐ 

๔๑.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล หมู่ที่ ๘ 

       เชื่อม ถนนสุรนารายณ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๑ 

 ๔๒. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามโรงเรียนบางอ า 

       พันธ์ รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๒ 

๔๓.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยายบุตร เชื่อม  

       ต าบลหวัทะเล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๓ 

๔๔.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองยายบุตร  

       รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๔ 

๔๕.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเลี้ยว รหัสทางหลวง 

       ท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๕ 
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๔๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบราณสถานสบน้ ามัน   

       รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๖  

๔๗.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยทราย   

       บ้านหนองคร้อ – บ้านกุดแคน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๗ – ๐๔๗  

๔๘.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบริษัท สยามโซล่า   

       เจนเนอเรชั่น จ ากัด  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๘  

๔๙.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองจิก (ขอน  

       กระทุ่มล้ม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๔๙ 

๕๐.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเพชร เชื่อม ต าบล 

       บ้านเพชร (ช่วงที่ ๒) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๕๐ 

๕๑.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองห้วยทราย  

       บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๘๗ – ๐๕๑ 

๕๒.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘  

       ต าบลบ้านตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

๕๓.  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ ๑๐ ต าบล 

       บ้านตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

๕๔.  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านตาล  

       อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

๕๕.   โครงการก่อสร้าง เพ่ือท าสถานที่ทิ้งขยะ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้าน  

  ตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

๕๖.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา 

  ตาดอน บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ ๓ 

๕๗.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา  

  ตาแล บ้านวังกะอาม หมู่ที่ ๕ 

๕๘.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา 

  นายประภาส บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

๕๙.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วง 

  สะพานด า บ้านวังกะอาม หมู่ที่ ๕ 

๖๐.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงห้วย 

  ดินด า บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ ๙ 



-๑๐- 

 

๖๑.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา 

 นางแจ๋ว บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

๖๒.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา 

 ตายูร บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

๖๓.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงนา 

 ตาวิน บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 

๖๔.  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ชนิด Multlple ช่วงทุ่ง 

 กระทอ บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ ๑๐ 

ประธานสภาฯ ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของพิจารณาความเห็นชอบการ  เข้าท า 
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้   พ.ศ.
๒๕๔๘ ไปแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ครับ 

ที่ประชุม   มติที่ประชุม   เห็นชอบ      ๑๑                เสียง 

        ไม่เห็นชอบ        -       เสียง 
        งดออกเสียง        ๑       เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เสนอแนะเรื่องอ่ืน หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   ไม่มี  

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว กระผมขอขอบคุณ 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมประชุมในวันนี้ ผมขอปิด 
การประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
  

                        (ลงชื่อ)     พรรณปพร ครูเกษตร    ปลัด อบต.บ้านตาลและเลขานุการสภา อบต.บ้านตาล  

                            (นางพรรณปพร ครูเกษตร)  บันทึกรายงานการประชุม  

 

       (ลงชื่อ)           สอน มีค า            ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                        (นายสอน มีค า)    



 

-๑๑- 

                        (ลงชื่อ)        สมจิต ยินขุนทด       กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                      (นางสมจิต ยินขุนทด)   

                        (ลงชื่อ)   ปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม  

                                 (นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์)  

         (ลงชื่อ)   ทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล 

         (นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร) 

 


