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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 14  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุวรรณ  นนทะคุณ ประธานสภาฯ สุวรรณ   นนทะคุณ  
2 นายบุญห่วง  สินไชย รองประธานสภาฯ บุญห่วง   สินไชย  
3 นายโกวิทย์   ทรานุกร เลขานุการสภาฯ โกวิทย์   ทรานุกร  
4 นายสมหมาย  ขันตี สมาชิกสภาฯ  ม.1 -  
5 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.1 สุภาดา  สาระพัฒน์  
6 นายบุญเรือง  สุนสิน สมาชิกสภาฯ  ม.2 บุญเรือง  สุนสิน  
7 นายสุดใจ  ไวยะ สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุดใจ  ไวยะ       
8 นายสุรพล   พิมจันนา สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุรพล  พิมจันนา  
9 นายสง่า   อัคติ สมาชิกสภาฯ  ม.4 สง่า  อัคต ิ         
10 นายวีระ  โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.5 วีระ  โคตรพัฒน์  
11 นายไกร  แผ่นดี สมาชิกสภาฯ  ม.5 -  
12 นายสุบรรณ  แก้วอุดม สมาชิกสภาฯ  ม.6 สุบรรณ   แก้วอุดม  
13 นายทองปาน   ชาวประมง สมาชิกสภาฯ  ม.6 ทองปาน   ชาวประมง             
14 นายอดุลย์   จันทจร สมาชิกสภาฯ  ม.7 อดุลย์   จันทจร           
15 นายสมเดช   มาตรา สมาชิกสภาฯ  ม.7 สมเดช   มาตรา            
16 นายวาสน์    สอนค า สมาชิกสภาฯ  ม.8 วาสน์    สอนค า  
17 นายอ านาจ   คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8 อ านาจ   คงสุวรรณ์  
18 นายบุญมา   ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 -  
19 นางสาวทองใหม่   ทองโคตร สมาชิกสภาฯ  ม.9 ทองใหม่   ทองโคตร            
20 นายสงค์   บุตตะวัง สมาชิกสภาฯ  ม.10 สงค์   บุตตะวัง  
21 นายเสถียร   เชียงพฤกษ์ สมาชิกสภาฯ  ม.11 เสถียร    เชียงพฤกษ์  
22 นายธนพล   เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯ  ม.12 ธนพล    เหมือนเหลา              
23 นายประดิษฐ์   มินิชิต สมาชิกสภาฯ  ม.12 ประดิษฐ์    มินิชิต         
24 นายณัฐภพ   ค าเลิศ สมาชิกสภาฯ  ม.13 ณัฐภพ   ค าเลิศ  
25 นางยศ   ค าภูแสน สมาชิกสภาฯ  ม.13 ยศ   ค าภูแสน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเรืองศิลป์  คะโยธา นายกฯ เรืองศิลป์  คะโยธา 
2 นายอ านวย  ผ่องแผ้ว รองนายกฯ อ านวย  ผ่องแผ้ว 
3 นายไสว  พิมจันนา รองนายกฯ ไสว  พิมจันนา 
4 นางดารุณี  เหมะธุลิน ปลัดฯ ดารุณี  เหมะธุลิน 
5 นางพรรชรนันท์  สายจันดี รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี 
6 นายสมชาย จันลองจับจืด ร.ก.ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สมชาย จันลองจับจืด 
7 นายชาญณรงค์  เหล่าสูงเนิน เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ชาญณรงค์  เหล่าสูงเนิน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญมา  ทานัง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ลากิจ 
2 นายสมหมาย  ขันตี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ขาด 
3 นายไกร  แผ่นดี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ขาด 
4 นายมานิตย์  พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ขาด 
    

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ    -    สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
26 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14 บุญทัน  วรรณพราหมณ์          
27 นายสุบิน   เมืองศรีมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.14  สุบิน     เมืองศรีมาตร           
28 นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 ศักดิ์ชัย    เผ่าพงค์  
29 นายมานิตย์   พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 -  
30 นางพรมมี   ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16 พรมมี   ภูน  าต้น  
31 นางนงคราญ  บุตะละ สมาชิกสภาฯ  ม.17 นงคราญ   บุตะละ  
32 นายแดง  ชาประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ  ม.17 แดง  ชาประดิษฐ์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

                

          เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้เข้ามาในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว

         นายสุวรรณ  นนทะคุณ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ท าหน้าที่เป็น ประธานของ

         การประชุมในวันนี ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี  

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่อง   ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ    

ประธานสภาฯ         วันนี วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 2/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 28 คน  

         ลากิจ 1 คน คือ 

     1. นายบุญมา  ทานัง       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9                    

         ขาด  3 คน คือ           

   1.นายสมหมาย  ขันตี     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1      

   2.นายไกร  แผ่นดี          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 

   3.นายมานิตย์  พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                     รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คณะกรรม 

 การตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั งที่แล้ว หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 

 ผมขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          21       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     2        คน 
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ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง    เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง    เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1  โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ตามที่ผมได้นัดสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เมื่อ ประชุมสภาฯครั งท่ีผ่านมา และได้แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว เพ่ือเราจะมาพิจารณากันใน
 เรื่องนี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้อภิปราย
 ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 

นายสมชาย  จันลองจับจืด       รักษาราชการแทน อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้จัดท าแผนโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่า
 สงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด ในท้องที่อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอเจริญศิลป์ จ านวนทั งสิ น 1,455 แปลง 
 เนื อที่ 15,701 ไร่ และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่ประชุมมีมติการ
 ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหาร ส่วน
 ต าบลที่ป่านั นตั งอยู่ ส านักงานจึงขอความร่วมมือให้จัดประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามโครงการจัด
 ที่ดินท ากิน ให้ชุมชนเพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายชาญณรงค์  เหล่าสูงเนิน    เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน สังกัดส่วนจัดการที่ดินป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 6 สาขา
 นครพนม เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการนี โดยตรง ส าหรับโครงการนี เป็นโครงการเร่งด่วนของ
 รัฐบาลเพ่ือจัดที่ท ากินให้ชุมชน ซึ่งตั งอยู่ในป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด เป็นความรับผิดชอบ
 ของกรมป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนี ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสกลนคร เมื่อ
 เข้าร่วมโครงการแล้วประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ จะได้รับการส่งเสริมอาชีพ และเมื่อได้รับการ
 จัดสรรแล้วจะอยู่ในข้อก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 4 ข้อดังนี   1.เราจะจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนใน
 รูปแบบแปลงรวม ตามสภาพพื นที่และเขตการปกครอง  2.การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามข้อก าหนด
 เงื่อนไขของหน่วยงานแต่ละพื นที่ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  3.จัดที่ดิน
 ให้กับผู้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื นที่ ที่ครอบครองอยู่จริง แต่ไม่เกิน 20 ไร่ หากมีพื นที่เหลือ
 หรือพื นที่มีผู้ท าประโยชน์จึงจะจัดให้ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพ  4.ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท า
 ที่ดินดังกล่าวไปด าเนินการจัดที่ดินชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยร่วมกับ ค.ส.ช. จังหวัด เพ่ือด าเนินการ
 จัดที่ดินให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ ส่วน
 รายละเอียดประเภทบุคคลและคุณสมบัติต่างๆนั นก็ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎระเบียบของ
 โครงการดังกล่าว 
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ประธานสภาฯ                     ครับท่านเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปรายชี แจงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใด
 มีประเด็นสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ 

นายธนพล  เหมือนเหลา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ได้อภิปรายว่า ผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ
 และป่าสาธารณะประโยชน์หรอืป่าช้าเหมือนกันหรือไม่ครับ 

นายชาญณรงค์  เหล่าสูงเนิน    เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ได้ชี แจงว่าส าหรับป่าสงวนแห่งชาตินั นคือป่าที่ประกาศใช้ตาม
 กฎกระทรวง ส่วนป่าสาธารณะประโยชน์หรือป่าช้าจะอยู่คนละพื นที่ แต่ถ้ายังไม่ขึ นทะเบียนก็จะอยู่ใน
 กฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าขึ นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบแล้วก็จะอยู่ในการดูแลของ
 กระทรวงมหาดไทย 

นายอดุลย์  จันทจร               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ได้อภิปรายว่า ผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ว่า ในการที่ครอบครองรายละ
 ไม่เกินคนละ 20 ไร่ เป็นชื่อของครอบครัวหรือว่ารวมถึงเป็นบุคคลที่เป็นทายาทที่บรรลุนิติภาวะที่ยังไม่มี
 ครอบครัวด้วยหรือไม่ครับและถ้าครอบครัวที่ครอบครองเกิน 20 ไร่ จะพิจารณาอย่างไร 

นายชาญณรงค์  เหล่าสูงเนิน    เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ได้ชี แจงว่า ค าว่ารายละไม่เกิน 20 ไร่ มันเป็นหลักเกณฑ์ที่
 กฎหมายก าหนดโดยส่วนกลางตาม ของระเบียบกฎหมายป่าไม้ที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับจะให้ใครได้บ้าง
 นั นค าว่า ทายาทในที่นี่เราจะบอกว่าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือหัวหน้าครอบครัว ก็คือคนในครอบครัว
 ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่จดทะเบียน ถ้ามีที่ดินเกิน 20 ไร่ ต้องมีการผ่อนถ่ายโดยการโอนหรือมอบ
 อ านาจ ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะก็อาจเป็นการท าพินัยกรรมไว้ 

ประธานสภาฯ                     ครับท่านเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ก็ได้ชีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วมี
 สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุม
 ทั งหมด  28  คน ถือว่าครบองคป์ระชุม เรื่อง โครงการ จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
 สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วย ขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         24       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     4        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย เรื่องโครงกำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ตำมนโยบำยรัฐบำล  

 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ         ในระเบียบวาระนี มีสมาชิกสภาฯท่านมีข้อประเด็นอะไรที่จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
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ประธานสภาฯ                 ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน การประชุมวันนี    ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า ในวันพุธ ที่ 15 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 น. จะมีการประชุมอีกครั ง
 ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 
                           (ลงชื่อ)        โกวิทย์    ทรานุกร          ผู้จัดบันทึกการประชุม                         

                          (นายโกวทิย์    ทรานุกร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
           (ลงชื่อ)        สุวรรณ    นนทะคุณ       ผู้ตรวจสอบการประชุม                           

                                    (นายสุวรรณ    นนทะคุณ) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า    
    
             (ลงชื่อ)        บุญเรือง  สุนสิน            ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายบุญเรือง  สุนสิน) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่  2  
     
             (ลงชื่อ)         สุดใจ  ไวยะ                ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายสุดใจ  ไวยะ) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 
                        
             (ลงชื่อ)        ทองใหม่  ทองโคตร        ผู้รับรองการประชุม                                    
                                             (น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร)      
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 
              
             (ลงชื่อ)        นงคราญ  บุตะละ          ผู้รับรองการประชุม 
                 (นางนงคราญ  บุตะละ) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที ่17 
 

       


