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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  2564 

ครั้งที่ 1 วันที่  15  มีนาคม  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ สําราญ  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 ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 

 ไม่ม ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางวิไลพร เขียนภูเขียว ผญบ.ม.10 วิไลพร เขียนภูเขียว 
6 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 
7 นายสุพรม สิมาชัย กํานัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
8 นายขันติ ใจปิติ ผช.ผญบ.ม.9 ขันติ ใจปิติ 
9 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 

10 จ่าเอกอดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ่าเอกอดุลย์ ลาภเกิด 
11 นายถนอมจิต อินทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ถนอมจิต อินทอง 
12 นางวัชรีย์   ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย์   ภูมิคอนสาร 
13 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
14 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
15 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
16 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
17 น.ส.นิตยา เสนวงค์ จพง.จัดเก็บรายได้ นิตยา เสนวงค ์
18 นางปฏิณญา คลังกลาง นวก.ตรวจสอบภายใน ปฏิณญา คลังกลาง 
19 น.ส.จีรนันท ์ ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ 
20 พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง 
21 น.ส.ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ จพง.ธุรการ ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ 

22 น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
23 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
24 นางจารุวรรณ โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ โชควิเศษ 
25 นายปิยะราช คุณอุดม นายช่างโยธา ปิยะราช คุณอุดม 
26 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
27 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
28 น.ส.มาลิสา พันธ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ มาลิสา พันธ์มาลี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  1.1 ประกาศอําเภอเมืองชัยภูมิ เรื่อง  ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

ประจําปี พ.ศ.2564 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า ขอเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์
ในเขตป่าไม้ และยื่นคําขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ใน
กรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
ระหว่างวันที่ 15-29 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วนั ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  และข้อ 36 (3) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 16973/2563 ลงวันที ่
30 มีนาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าไม้ และ
ยื่นคําขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายัง
มีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ระหว่างวันที่ 15-29 
มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564  
 นายอนุชา เจริญรักษ์ (นายอําเภอเมืองชัยภูมิ) 
1.2 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า ทื่ 91/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า   
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า มีข้อราชการที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจ 
อํานาจหน้าที่หลายประการ และต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และนโยบายของจังหวัด อําเภอ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วม 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58/3 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้ง นางพรทิพย์  ยิ้มสงบ  เป็นรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล คนที่ 2 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าฯ- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล 2 และ 

3  ด้วย ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าฯและ ร.ร.บ้านขวาน้อย จะรับสมัครเด็กระดับปฐมวัย  
ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กได้อ่านออก 
เขียนได้ เหมือนกับโรงเรียนเอกชน  แต่เดิมเราเพียงให้เด็กได้พัฒนาร่างกาย เท่านั้น 
แต่เดี๋ยวนี้เราจัดกรเรียนการสอนอ่าน ก.ไก่ และการบวกลบเลขอย่างง่าย ซึ่งเป็นมิติ
ใหม่ของการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กพร้อมข้ึน ป. 1  เด็กนักเรียนในตําบลของเรา
ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 โรงเรียน  จึงอยากฝากผู้นําทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์  
ให้เด็กในตําบลของเรียนได้เรียนใกล้บ้าน ส่วนการรับเด็กอนุบาล 1  จะเป็นหน้าที่ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 

ผอ.ร.พ.สต. (1) เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การรายงานผู้ติดเชื้อวันนี้ 
170 คน เป็นพื้นที่ ในเขต กทม. ตลาดบางแค ซึ่งหากเราไม่มีการป้องกันจะมี
โอกาสติดเชื้อสูงมาก จากกรณีท่ีภาครัฐได้ผ่อนปรนให้มีการเดินทางหรือไปยังที่ที่มี
การรวมกลุ่ม มากข้ึน จึงควรมีมาตรการ 5+1 ดังนี้ 

  1. สวมหน้ากาก 
  2. ล้างมือ 
  3. เว้นระยะห่าง 
  4. ทําความสะอาด 
  5. อย่าให้แออัด 
 (2) เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศร้อน ได้มีประกาศเตือนให้เฝ้าระรังโรคฮีทสโตรก มี

ประชาชนหลายคนที่ได้รับผลกระทบ  และหากประชาชนมีโอกาสทํางานกลางแจ้ง  
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อากาศร้อน ขอให้พัก หรือเตรียมน้ําดื่ม เกลือแร่ไว้ดื่ม เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
โรคฮีทสโตรกหรือผู้ป่วยที่อยู่ในที่พักให้จัดสถานที่อากาศถ่ายเทและไม่ร้อนอบอ้าว 
- โรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง เริ่มมีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาท่ี รพ.สต. ซึ่งเกิด
จากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่ดี ทําให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ ควรเก็บในที่เย็น และก่อน
การรับประทานให้อุ่นก่อน 
- มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแห้ง เกิดฝุ่น PM2.5 อาจจะส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ ขอให้ระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
เนื่องจากในพ้ืนที่อําเภอเมืองเคยเกิดที่บ้านนาสีนวล  
- โรคเครียด ที่เกิดจากอากาศร้อน 
(3) การเฝ้าระวังผู้แอบอ้างส่งเสริมการปลูกกัญชา ผู้ที่ปลูกได้คือจะต้องรวมตัวกันจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงอนุญาตให้ปลูกได้ และจะใช้ได้เฉพาะลําต้น ส่วนราก 
เมล็ด และใบส่งคืน 
(4) ในสัปดาห์นี้ รพ.สต.บุ่งคล้าอยู่ระหว่างการรับตรวจจากจังหวัด จึงไม่สะดวกใน
การให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก 0-5 ปี ในวันที่ 16 มี.ค. 64 ขอเลื่อนเป็น วันที่ 17 
มีนาคม 2564 ฝากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ 
(5) ปัจจุบัน รพ.สต.อยู่ระหว่างการซ่อมแซมอาคาร  จึงไม่สะดวกในการให้บริการ  
ซึ่งงบประมาณมาจากการบริจาคของประชาชนตําบลบุ่งคล้า  ในครั้งนี้ใช้
งบประมาณ 200,000 บาท 

กํานันตําบลบุ่งคล้า (1) ตามท่ีประมงได้แจ้งเก่ียวกับการห้ามอุปกรณ์สําหรับจับสัตว์น้ํา ให้
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ  โดยให้ประมงอําเภอแจ้งในที่ประชุมประจําเดือน
เพ่ือผู้นําจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 (2) นายอําเภอเมืองชัยภูมิ ฝากปรับความเข้าใจกับประชาชนที่มีไม้หวงห้ามในที่ดิน
ของตนเอง เช่น ประดู่ สัก ยาง ฯลฯ การดําเนินการ 3 อย่างได้แก่ ตัด เคลื่อนย้าย 
แปรรูป ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนดําเนินการ เพราะขณะนี้มีขบวนการสวมตอ
กันมาก   

 (3) การเผาตอซังข้าว กฎหมายบังคับใช้แล้ว แต่ประชาชนของเรายังไม่ปฏิบัติตาม 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหลายครั้งต่อทรัพย์สิน พ้ืนที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งฝุ่น พีเอ็ม 2.5 นายอําเภอเมืองชัยภูมิจึงได้เน้นย้ําโดยเฉพาะตําบลบุ่งคล้า 
หนองไผ่ ซึ่งผู้กระทําต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 

ประธาน เมื่อวานก็ได้เกิดเหตุไหม้ที่บ้านขวาน้อย ม. 1 รวมถึงบ้านกุดโง้งก็เกิดหลายครั้ง
เช่นกัน 
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ผญบ.ม. 11 (1) เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด วันที่ 9 ก.พ. 64 ปูพรมตรวจ บ้านหนองฉิม ม. 2 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 05.30 น. ทราบจาก ม.11 ซ่ึงได้ตรวจปัสสาวะตาม
ไปที่บ้านกุดโง้ง ม. 4 ได้ผู้ต้องหา 2 คน รวมยาบ้าหลายร้อยเม็ด 9 มี.ค.64 ตรวจ
ปัสสาวะ ม. 11 ม. 3 ได้ผู้เสพจํานวน 9 คน ส่งค่ายพญาแลเพื่อบําบัดจํานวน 11 
คืน 12 วัน ผมได้ติดตามกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านมาโดยตลอด ขออนุญาตท่านผู้นําทุก
ท่าน ในการเข้าตรวจค้นโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คงจะไม่
สามารถจับกุมได้ ผมได้ร่วมกับทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครอง ซึ่งขณะนี้ยังเหลือผู้ค้า
รายใหญ่ประมาณหมื่นเม็ดซึ่งกําลังจับตาอยู่ ส่วนที่จับบ้านกุดโง้งเนื่องจากจับที่นาสี
นวล บ้านผือซัดทอด ครั้งนั้นจับได้ประมาณ600 กว่าเม็ด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองด้วยดี ซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการ มีผู้ปกครองบางท่าน โกรธ 
เกลียด ก็เป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เยาวชนลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร และ 
ม. 11 เอง ก็ได้ติดกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการลักเล็กขโมยน้อย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นหูเป็นตาแทนเราได้ 

 (2) การจัดงานบุญ ที่มีรถแห่ มหรสพ ขอให้ทางเจ้าภาพจัดให้มีมีการรักษาความ
สงบเรียบร้อยด้วย โดยผมและ ผญบ.หลายท่านรวมถึงสายตรวจตําบล ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อย่างเช่น ม. 8 ที่จัดงานวันนั้นไม่มีการขออนุญาตจากอําเภอและไม่
ต้องการการรักษาความสงบก็ทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หากมีการบาดเจ็บ ล้มตาย 
ผู้รับผิดชอบคือเจ้าภาพ ดังนั้นจึงขอฝากทุกท่านได้รับทราบ 

กํานันตําบลบุ่งคล้า - กรณีการจัดงานในช่วงโควิด-19 ต้องเป็นไปตามประกาศจังหวัด ต้องขออนุญาต
จากทางอําเภอ 

 - การพกปืนของฝ่ายปกครองถ้าสวมชุดปฏิบัติราชการ อยู่ในระหว่างการปฏิบัติ
ราชการสามารถพกได้ รวมถึง ชรบ. ส.อบต. ซึ่งได้มีการขออนุญาตถูกต้องและ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 - ยาเสพติดสืบเนื่องจากการจับที่ตําบลบุ่งคล้า ซัดทอดไปจับได้ท่ีแก้งคร้ออีก
ประมาณ 17,500 เม็ด 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าไม้และยื่นคําขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ
ใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  

ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
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ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าได้รับหนังสือจาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

เมืองชัยภูมิ ตามหนังสือที่ ชย 0128/79 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอ
แจ้งเรื่องเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  การขอใช้พื้นที่ของส่วน
ราชการ หรือของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผ่านมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

  ตามท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ความว่าให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันการดําเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้ยื่นคําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่าภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 ทั้งนี้เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าของหน่วยงาน
ราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคล้า ในสังกัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

   พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 
มาตรา ๑๓(๑) ทวิในกรณีท่ีสวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใช
พ้ืนที่บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน
ของรัฐอยางอ่ืน ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดัง 
กลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติไดและใน
บริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖มาใชบังคับแกการที่สวนราชการ
หรือองคการนั้น ๆ จําเปนตองกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อ
ใชประโยชนในพ้ืนที่นั้น 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งถาที่ดินในบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนมีแนว
เขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลวใหการรับประโยชนใน
ที่ดินสวนที่เปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามร
อยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใช
ประโยชน 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ประธาน  ขอเชิญสมาชิกสอบถาม  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการขอใช้
พ้ืนที่ของส่วนราชการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคล้า ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 
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มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆต่อทีประชุมสภา ขอเรียนเชิญ 
ผอ.กองช่าง - สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกับทีมงานคอนซัลท์ ของโยธา

และผังเมืองจัง ได้ออกมาสํารวจพื้นที่หนองตาดํา และเกาะกลาง เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ผมอยากให้มีการประชาคมตําบลเพ่ือที่การออกแบบจะได้เป็นไป
ตามความต้องการของเราด้วย  และจะได้ทราบข้อมูลว่าจะมีการดําเนินการไปแบบ
ใด ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทางโยธา ว่างบประมาณประมาณ 600 ล้านบาท 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ ได้ไป 200 ล้านบาทในการพัฒนา ส่วนอําเภอเมืองมี 2 แห่ง
คือหนองปลาเฒ่าและหนองตาดํา แต่ทางโยธาแจ้งว่าจะเป็นหนองตาดําที่เดียว และ
ที่ทราบทางคอนซัลท์ได้มาบินโดรนที่หนองตาดําแล้ว  ต่อไปทีมเซอร์เวย์จะออกมา
สํารวจ  ซึ่งอนาคตถ้ามีการดําเนินการที่หนองตาดําจริง เมื่อก่อสร้างเสร็จโดยทาง
โยธาฯเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ก็จะมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ลําดับแรกคือ 
อบต.บุ่งคล้า  หากเราไม่รับโอนก็จะมอบให้กับ อบจ.ชัยภูมิดูแลต่อไป ภายใน
สัปดาห์นี้ผมจะเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางโยธาฯจังหวัด แล้วจะ
รายงานให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบ 

นายก อบต. ทางโยธาฯได้ไปดูสถานที่แล้ว เห็นว่าหนองตาดําเหมาะสมในการพัฒนา โดยจะ
จําเป็นที่ออกกําลังกาย มีเลนปั่นจักรยาน เป็นต้น 

 - อีกเรื่องคือการเสนอโครวงการเพื่อประสานแผน อบจ. โดยให้เป็นโครงการที่เชื่อม
ระหว่างตําบล  

เลขานุการนายกฯ - ทางโยธาฯ อยากจะให้เราเสนออัตลักษณ์ของตําบล สินค้าโอทอป เพ่ือจัดแสดงที่
หนองตาดํา รวมถึงหาต้นคล้าซึ่งเป็นไม้ประจําตําบลบุ่งคล้า 

นางนารีรัตน์  จันทร์บัว(ส.อบต.ม.1)- ขอแจ้งให้ทราบเรื่องน้ําที่หนองตาดํา ขณะนี้บริษัทพีค่อน  ได้ไปสูบน้ํา
จากหนองตาดํา วันละประมาณ 3-4 คันรถๆละประมาณ 20,000 ลิตร ไม่ทราบ
ว่าได้ขออนุญาตหรือไม่ 

นางเหรียญทอง(ส.อบต.ม.2)- ขอสอบถามเรื่องรถไถที่ชํารุด จะสามารถดําเนินการขายได้หรือไม่ เพราะดูแล้ว
วางไว้ก็ไม่สวยงาม รวมถึงเรือด้วย 

ปลัด อบต. - เรื่องการใช้น้ําของพีค่อน  ยังไม่ได้ขออนุญาตแต่ในส่วนการใช้ก็สามารถใช้ได้  แต่
ต้องแจ้ง  จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามข้อมูลจากพีค่อนอีกครั้งหนึ่ง- 
- ส่วนเรื่องครุภัณฑ์เช่นรถไถท่ีชํารุด  ก็จะต้องดําเนินการขายทอดตลาด ซึ่งจะได้
เร่งรัดทางกองคลังดําเนินการต่อไป  
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 - ขอแจ้งเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า ณ วันที่ 

14 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
  รายรับจริง  20,883,862.62  บาท 
  รายจ่ายจริง  20,194,450.24  บาท 
นายก อบต. - การจัดทําแนวเขตใหม่  ณ ปัจจุบันกับตําบลหนองนาแซงเรียบร้อยตกลงกันได้ แต่

ยังเหลือตําบลหนองไผ่  ซึ่งไม่มาตามนัด ส่วนแนวเขตโพนทอง กุดตุ้ม เทศบาล ยึด
แนวเดิม   

ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  12.25 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  2564 

ครั้งที่ 1 วันที่  15  มีนาคม  2564  เวลา 9.30 น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางสําราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ สําราญ  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 ชนาภา  สุภักด ี

 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 

 ไม่ม ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายก อบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายก อบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นางพรทิพย์ ยิ้มสงบ รองนายก อบต.บุ่งคล้า พรทิพย์ ยิ้มสงบ 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางวิไลพร เขียนภูเขียว ผญบ.ม.10 วิไลพร เขียนภูเขียว 
6 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 
7 นายสุพรม สิมาชัย กํานัน ต.บุ่งคล้า สุพรม สิมาชัย 
8 นายขันติ ใจปิติ ผช.ผญบ.ม.9 ขันติ ใจปิติ 
9 นางอุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ ผช.ผญบ.ม.4 อุบลรัตน์   สอนชัยภูมิ 

10 จ่าเอกอดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ่าเอกอดุลย์ ลาภเกิด 
11 นายถนอมจิต อินทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ถนอมจิต อินทอง 
12 นางวัชรีย์   ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย์   ภูมิคอนสาร 
13 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
14 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
15 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ จพง.ธุรการ นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
16 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
17 น.ส.นิตยา เสนวงค์ จพง.จัดเก็บรายได้ นิตยา เสนวงค ์
18 นางปฏิณญา คลังกลาง นวก.ตรวจสอบภายใน ปฏิณญา คลังกลาง 
19 น.ส.จีรนันท ์ ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ 
20 พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย หาญแรง 
21 น.ส.ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ จพง.ธุรการ ณัฐชะนันท์พร นาสถิตย์ 

22 น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
23 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
24 นางจารุวรรณ โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ โชควิเศษ 
25 นายปิยะราช คุณอุดม นายช่างโยธา ปิยะราช คุณอุดม 
26 นายคมกริช เพชรคมกริช นิติกร คมกริช เพชรคมกริช 
27 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
28 น.ส.มาลิสา พันธ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ มาลิสา พันธ์มาลี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.          
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จํานวน 21 คน ไม่มาประชุม - คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ฯ  1.1 ประกาศอําเภอเมืองชัยภูมิ เรื่อง  ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

ประจําปี พ.ศ.2564 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า ขอเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์
ในเขตป่าไม้ และยื่นคําขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ใน
กรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
ระหว่างวันที่ 15-29 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วนั ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  และข้อ 36 (3) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 16973/2563 ลงวันที ่
30 มีนาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ นายอําเภอเมืองชัยภูมิ จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าไม้ และ
ยื่นคําขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายัง
มีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ระหว่างวันที่ 15-29 
มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564  
 นายอนุชา เจริญรักษ์ (นายอําเภอเมืองชัยภูมิ) 
1.2 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า ทื่ 91/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า   
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า มีข้อราชการที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจ 
อํานาจหน้าที่หลายประการ และต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 



และนโยบายของจังหวัด อําเภอ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วม 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58/3 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้ง นางพรทิพย์  ยิ้มสงบ  เป็นรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล คนที่ 2 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 21 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าไม้และยื่นคําขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณ๊ที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ
ใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  

ประธาน   เชิญปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าได้รับหนังสือจาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

เมืองชัยภูมิ ตามหนังสือที่ ชย 0128/79 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอ
แจ้งเรื่องเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  การขอใช้พื้นที่ของส่วน
ราชการ หรือของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผ่านมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

  ตามท่ีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ความว่าให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันการดําเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้ยื่นคําขออนุญาตทําประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่าภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 



2563 ทั้งนี้เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าของหน่วยงาน
ราชการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคล้า ในสังกัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

5 
   พระราชบัญญัติ ปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๓(๑) ทวิในกรณีท่ีสวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใช
พ้ืนที่บางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน
ของรัฐอยางอ่ืน ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณดัง 
กลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติไดและใน
บริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖มาใชบังคับแกการที่สวนราชการ
หรือองคการนั้น ๆ จําเปนตองกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อ
ใชประโยชนในพ้ืนที่นั้น 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่งถาที่ดินในบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนมีแนว
เขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลวใหการรับประโยชนใน
ที่ดินสวนที่เปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามร
อยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีทางราชการใช
ประโยชน 

การใชพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ประธาน  ขอเชิญสมาชิกสอบถาม  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการขอใช้
พ้ืนที่ของส่วนราชการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคล้า ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ   
  ............................................................................................................................. ..... 
  ............................................................................................................................. ..... 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุม    เวลา  12.25 น. 
                                ลงชื่อ  ชนาภา  สภุักด ี        ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
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