
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2564 
ครั้งที่ 1 วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตานนท์ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ์  หาญชนะ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
4 นายถนอมจิต อินทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ถนอมจิต อินทอง 
5 นางวัชรีย์   ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย์   ภูมิคอนสาร 
6 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
7 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



3 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา    1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยแรก  
(ประธานสภาฯ )  ประจ าปี พ.ศ.2564  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าสมัย 

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  ปี พ.ศ.2564  
ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนด 15 วัน  

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าฯ - ขอแจ้งเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนฯที่ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสายที่ 2 สีแดง  จ านวน 2 ท่านคือ ผอ.ร.ร.และ
คุณครูศรีประไพ เป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งได้รับเครื่องราชย์ฯชั้นสูงสุด 

ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - ขอบพระคุณท่านผู้บริหารและสมาชิก อบต.ที่ได้ด าเนินการโครงการในการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังหน้าโรงเรียน โดยก่อสร้างร่องระบายน้ า  ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

 - ร.ร.ขวาน้อยได้ส่ง ร.ร.เข้าประกวดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียน
ในโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ 

 - ร.ร.ได้เข้าร่วมประกวด ร.ร.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับการประเมิน 
ประธานฯ ขอขอบคุณทุกโรงเรียนในต าบลบุ่งคล้าที่ได้พัฒนาการศึกษาและขอแสดงความยินดี

กับท่านที่ได้รับเครื่องราชฯ 
ปลัด อบต. - การด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ซึ่งได้ก าหนดแผนออกมาดังนี้ 
 16 ก.พ.64 ม.1 ณ ศาลาเอกนกประสงค์  
 17 ก.พ.64  ม.10  ณ กองทุนหมู่บ้าน 
 18 ก.พ.64 ม.6 ณ ศาลากาญจนาภิเษก 
 19 ก.พ.64  ม.5  ณ ศาลาวดัสัมพันธมิตร 
 22 ก.พ.64 ม.9 ณ ที่ท าการ ผญบ. 
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 23 ก.พ.64 ม.2 ณ ที่ท าการ ผญบ. 
 24 ก.พ.64 ม.3 ณ ศาลาเอนกประสงค์ 
 25 ก.พ.64 ม.11 ณ ที่ท าการ ผญบ. 
 1 มี.ค.64 ม.8 ร. ศาลาเอนกประสงค์ 
 2 มี.ค.64  ม.12 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
 3 มี.ค.64 ม. 7 ณ ศาลาวัดนครรังสิต 

4 มี.ค.64 ม.4 ณ  ศาลาวัดปทุมคงคา 
 เริ่มเวลา  09.30 น. เป็นต้นไป ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ 

-ในรายละเอียดและสาระส าคัญ เนื่องจากแผนห้าปี(2561-2565)จะหมดในปี 
2565  ซึ่งก็จะต้องสอดคล้องกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและประชาชนมีส่วนร่วมจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเตรียมการในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ
เสนอหน่วยงานอื่นกรณีเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ    ส่วนแผนห้าปีฉบับใหม่ (พ.ศ.
2566-2570)หนังสือสั่งการให้แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 ก็จะได้ด าเนินการอีก
ครั้งหนึ่ง  จึงขอฝากทุกหมู่บ้านได้จัดเตรียมการประชุม  โดยอาจจะปรึกษาในหมู่บ้าน
ก่อน แล้วน าปัญหาและโครงการมาเสนอในวันประชุม เพื่อความรวดเร็ว และ
ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะในการประชุมจะมีเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านประมาณ 
20 ท่านเข้าประชุม  จึงควรจะมีการปรึกษาหารือกันในหมู่บ้านก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2564  

ประธาน   เชิญปลัดอบต. ชี้แจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
                    พ.ศ. 2564 

นางชนาภา  สุภักดี        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
ปลัดอบต.                   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม 
   ข้อ 20 นอกจากการประชุมครั้งแรก ตามข้อ 6 แล้ว  การประชุมสภาท้องถิ่น 
   มี 2 ประเภท คือ   1. การประชุมสามัญ     2. การประชุมวิสามัญ 
   ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาเริ่มต้นสมัย    

ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยนั้น  วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปี           
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 

                                ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
                                โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา         

 ท้องถิน่พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน   เชิญสมาชิกเสนอ สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีพ.ศ. 2564 ว่าจะ 
    ควรเริ่มเม่ือใด 
นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมปี พ.ศ.2564  อีกจ านวน 3 สมัย ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 8       สมัยที่ 2  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 1-15 
 สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 11-25  
 สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่ 16-30  
ประธาน  ท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการ

ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564  เพ่ิมจ านวน 3 สมัย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

4.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอ 
นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์ -ขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  พ.ศ.2565 
สมาชิกอบต.หมู่ 8       ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 1-15  
ประธาน ท่านสมาชิกมีท่านใดจะเสนอหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ

การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ.2565 
 ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   ระหว่างวันที่ 1-15  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์                                                                 
   4.3  การให้ความเห็นชอบการอนุญาตการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้และที่ย่ืน 

ค าขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563ในกรณีที่ปรากฏว่า
ยังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  
(1) ที่พักสงฆ์ป่าบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4  ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ปลัด อบต. ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตการให้

ความเห็นชอบการอนุญาตการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้และท่ียื่นค าขอผ่อนผันมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด
เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  ทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ กรณีการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่
ก่อสร้างไปก่อนได้รับการอนุญาต และยื่นค าขอไปแล้ว ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร 
รายละเอียดประกอบค าขออนุญาตให้ถูกต้อง  ซึ่งในการนี้ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการในส่วนของที่พักสงฆ์ในเขตปกครอง  ที่ได้ยื่นค าขอ
อนุญาตแล้วให้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม  ในส่วนต าบลบุ่งคล้ามีที่พักสงฆ์ท่ีเข้าท า
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ได้แก่ท่ีพักสงฆ์ป่าบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 



ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อประกอบค าขออนุญาต   
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  ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือท่านสมาชิกได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบในการ

จัดตั้งที่พักสงฆ์บ้านกุดโง้ง เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ต าบลบุ่ง
คล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ประธาน ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการจัดตั้งที่พักสงฆ์บ้านกุดโง้ง เนื้อที่ประมาณ 
15 ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบยีบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2) - ขอสอบถามผู้บริหารโครงการที่ทางสภาฯได้อนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงิน

สะสม มีการด าเนินการถึงข้ันตอนไหน  
นางนารีรัตน์  จันทร์บัว(ส.อบต.ม.1) – ขอสอบถามการขุดลอกล าเหมืองของ ม. 1 ไม่ทราบว่าไดด าเนินการหรือ

ยัง 
นายก อบต. - โครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมได้เร่งด าเนินการแล้ว ส่วนมากโครงการจะเป็นการ

การประกาศวิธี e-bidding รวมถึงงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับมา 2 โครงการ ซ่ึง
ใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน แต่ขณะนี้ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วมีลงนามในสัญญาบ้าง และ
บางโครงการก็ก าลังด าเนินการ และขณะนี้ก็จะเริ่มโครงการลงลูกรัง ก็จะทะยอย
ด าเนินการ 

 - ส่วนที่ อบต.ชาญ กล้าจริง ได้แจ้งเกี่ยวกับการซ่อมฝายเอกสารประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ได้ไปดูสถานที่แล้ว เนื่องจากเป็นฝายเก่า ถ้าเราท าไปก็จะเป็นการกักน้ า อาจจะมีผู้
ได้รับผลกระทบ แต่ถ้าท าหนังสือเข้ามาเพ่ือขอกระสอบทรายก็จะด าเนินการให้โดยใช้
แรงงานประชาชน 

นางส าราญ โคบาล(รองประธานสภาฯ) – ถ้าได้กระสอบทรายชาวบ้านก็จะด าเนินการเอง ส่วนเรื่องการประชุม
ทุกวันที่ 15 ของเดือนเราจะประชุมเฉพาะเดือนที่ไม่มีการประชุมสภาฯ 

นายสมพงษ์ พงษข์วาน้อย(ส.อบต.ม.9)- ขอหารือเกี่ยวกับวัชพืชที่ล าห้วยหลัว ขณะนี้เยอะมาก 
นายก อบต. - เรื่องวัชพืชได้ท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไปแล้วกว่า4  ล้านบาท รอว่าจ า

ได้รับจัดสรรหรือไม่ 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  12.05 น. 
 

                             ลงชือ่     ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 



( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

       ......................................                  ..........................................       .................... .................          
       (นางเหรียญทอง ยังดี)                   (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                ประธานฯ                                 กรรมการฯ                              กรรมการฯ 
 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  
 เมื่อวันที่ ………………………………………. 

 
                          ลงชื่อ                        ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลงชื่อ  ชนาภา  สุภักดี         ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 
 
 


