
            

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

สมัยสามัญ  สมัยที่  สมัยสามัญ  สมัยที่  44    ครั้งที่ ครั้งที่ 11  //  25256363    

วันวันที่ที่      1155    ธันวาคมธันวาคม    25256363      

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทองณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง  

........................................................... 

ผู้มาประชุม  ต าแหน่ง  

1. นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

2. นายสงัด  ช่วยแสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   

3. นายวสันต์  ค าสีสุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.1 

4. นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.1 

5. นายวันชัย  มะโยธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.2 

6. นายสนัด  จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.2 

7. นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.3 

8. นายบุญธรรม  สิงหค์ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.3 

9. นายมณเทียร  โพธิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.4 

10. นายดิเรก  ผวิผอ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.5 

11. นายวิทยา  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.6 

12. นายไกรษร  เทพประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

13. นายพันธ์  ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.7 

14. นายอ านาจ  สายพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.8 

15. นายประยูร  แก้วน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.8 

16. นายปิยะพงษ์  ชนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.9 

17. นายมงคล  บัวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.9 

18. 

19. 

นายสมพราว  พิลากุล 

นางอุบลรัตน์  ลเีลิศ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.10 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.10 

20. นายประกอบ  นันทะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.11 

21. นางประนิดา  เกรงขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ม.11 

   

   

   

  ผูไ้ม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม    

 - ไม่ม-ี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ต าแหน่ง  

1. นายธีระยุทธ  กุลจันทะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

2. นายฤทธิ์  พิลากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

3. นายไชยา  ลาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

4. 

5. 

6. 

นายเปรม  ทองยศ 

นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม 

นายวัฒชระ  นาทา 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

7. 

8. 

9. 

นางปราณี  จริกิจเดโชกุล 

นายยิ่งยศ  หนูราช 

นายณัฐพล  แถววงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นิตกิร 

ผูช่้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.30 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ครบองค์ประชุม     

นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเชิญ  นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1           เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

                                 1.1 ประธาน ฯ  แจ้งเพื่อทราบ  

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

   (ประธานสภา ฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เรียนคณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองสมัยสามัญ  

สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63  มีผู้เข้าประชุม  21  คน และไม่มา

ประชุม  -  คน  ลา - คน และเลขานุการสภา  นายช านาญ  ภาระจ่า  ไม่

ได้มาปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการฯ เนื่องจากติดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงที่กรมส่งเสริมฯ  จึงไม่สามารถท าหน้าที่ในการประชุมได้  ดังนั้น

สมาชิกต้องท าหน้าที่คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราวก่อน  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 

 

/กระทรวงมหาดไทย..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

   ประธานฯ  สภาฯ 

นายสนัด  จันทรา 

สมาชิกสภาฯ  ม.1 

 

 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภา  ฯ 

นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง 

สมาชิกสภา  ม. 3 

นายวันชัย  มะโยธี 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภา  ฯ 

 

 

มติท่ีประชุม 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภา  ฯ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2554  ขอ้  19  วรรท้ายว่า 

“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมี

แต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้

สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขนุการสภา

ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้น าความในข้อ  13  และข้อ  

26  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้

กระท าด้วยวิธีการยกมือ”  ดังนั้นขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนต าบล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาก่อนนะ

ครับ 

          ขอเชิญที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วน

ต าบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ช่ัวคราวครับ 

กระผมนายสนัด  จันทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

หมูท่ี่  1  ขอเสนอ  พนักงานส่วนต าบล  นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาช่ัวคราว

ครับ 

ผมขอสมาชิกสภาฯ  รับรอง  จ านวน  2  ท่าน  ครับ 

 

กระผม  นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  หมู่ที่  3  ขอรับรอง 

กระผม  นายนายวันชัย  มะโยธี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง  หมู่ที่  2 ขอรับรอง 

 

มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนออีกหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มใีหถ้ือว่าผูไ้ด้รับการ

เสนอชื่อได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ  ช่ัวคราว 

-  ไม่ม ี- 
 

เลือกให้นายชัยวัฒณ์ เกรงขาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  

ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการสภาฯ  ช่ัวคราว 

ล าดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563   

 

 

//ประกาศองค์การ.... 
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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนทอง 

เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 

และก าหนดวันเริ่มประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 

................................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหาร  ส่วนต าบล พ.ศ.๒537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และข้อ 21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2554   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้มีมติใน

การประชุมสภาองค์ การบริห ารส่ วนต าบล  ฯ  ครั้ งแรก เมื่ อ วันที่     

กุมภาพันธ์  2563  ให้มีการก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง  สมัยสามัญประจ าปี 2563  และให้ก าหนดวันเริ่มประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี 

2564  ดังต่อไปนี้ 

  1. สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563  ดังนี้ 

  - สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1 – 15    เมษายน   2563 

  - สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  15 – 29  สิงหาคม  2563   

  - สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  15 – 29  ธันวาคม  2563 

  2. สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564  ดังนี้ 

  - สมัยแรก  ระหว่างวันที่  15 – 29  กุมภาพันธ์  2564 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 

 

 

      (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

 

 

 

/ระเบียบ... 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 

 

 

 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภา ฯ ) 

 

 

 
 

มติท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภา ฯ) 
 

นายดิเรก  ผวิผอ่ง 

สมาชิกสภาฯ 

 

 

 

 

นายสงัด  ช่วยแสง 

รองประธานสภาฯ 
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เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เรื่อง   รับรองรายงาน   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทองสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  ๒๕63  วันที่  13,14,19  

และ 26 สิงหาคม 2563   

- เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เมื่อวันที่  

13,14,19  และ 26 สิงหาคม 2563  ตามล าดับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือมีข้อซักถามอีกหรอืไม่        

(ไม่มีผู้ยกมือ)  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เมื่อวันที่  13,14,19  และ 26 สิงหาคม 2563 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  เมื่อวันที่  13,14,19  

และ 26 สิงหาคม 2563    (เห็นชอบ  จ านวน  19  เสียง, ไม่

เห็นชอบ จ านวน  0 เสียง  , งดออกเสียง จ านวน 2 คน) 

เรื่องกระทู้ถาม 

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด  จะกระทู้ถามหรอืไม่ 
 

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายดิเรก  ผวิผอ่ง  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5  ขอสอบถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากวัด 

-เข้าไปถนนสายข้างโรงเรียนโนนดู่  หมู่ที่  5  ตอนออกส ารวจเสาไฟฟ้า  5  

เสา  แต่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาลงเสา  4  เสา  ขอสอบถาม

รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แจ้งมาด้วยครับ 

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายสงัด  ช่วยแสง  รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ขอสอบถามโครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยางโนนทอง  - ข้าวสาร (ดงหมู - ข้าวสาร)    เรื่องการตีเส้นจราจร
เส้นทึบ  และเส้นประ ผมตั้งข้อสังเกต  ตรงทางโค้งบ้านโนนดู่  การตีเส้น

จราจรทางโค้ง  ควรจะเป็นเส้นทึบ  เพื่อบอกให้ผู้ใช้ถนนรู้ว่าเป็นทางโค้ง 

เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้  และการกัดถนนลาดยางตรงรอยต่อ  ตอนเท 

/ทับหนา้ยางมะตอย.... 



 

 

 

 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภา ฯ) 
 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

     นายก  อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

  (ประธานสภา ฯ) 
 

นายปิยะพงษ์  ชนะไชย 

สมาชิกสภา  ฯ  ม.9 
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ทับหน้ายางมะตอยไม่ถึงรอยต่อดีเท่าที่ควร  ท าให้เป็นหลุมอยากให้ออกไป

ตรวจสอบดูเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

เชญิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองตอบข้อซักถามของสมาชิก

สภาฯ 

 

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายธีระยุทธ  กุลจันทะ  นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง  ตอบข้อซักถาม  นายดิเรก  ผวิผอ่ง  สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมูท่ี่  5  ที่สอบถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ าจากวัด -เข้าไปถนนสายข้างโรงเรียนโนนดู่  หมู่ที่  5  ตอนออก

ส ารวจเสาไฟฟ้า  5  เสา  แต่มีเจา้หนา้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมาลงเสา  

4  เสา  รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคแจ้งมากระผมจะให้กองชา่งไปตรวจสอบเอกสารก่อนและจะแจง้ให้

ท่านทราบอีกทีหนึ่ง 

ตอบ   นายสงัด   ช่วยแสง   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  ที่ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโนนทอง  - ข้าวสาร 
(ดงหมู - ข้าวสาร)    เรือ่งการตเีส้นจราจรเส้นทึบ  และเส้นประ ตรงทางโค้ง
บ้านโนนดู่  และการกัดถนนลาดยางตรงรอยต่อ  ตอนเททับหนา้ยางมะ

ตอยไม่ถึงรอยต่อดีเท่าที่ควรนั้น  กระผมจะใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

และเจ้าหน้าที่กองช่าง  ออกส ารวจอกีที  และจะแจง้ผู้รับจา้งด าเนินการ

ซ่อมแซม  เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกันสัญญาอยู่  

มีท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ 

 

 - เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายปิยะพงษ์  ชนะชัย  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  หมู ่ 9  ขอสอบถามโครงการวางราง 

ระบายน้ าระบบแรงดงึ  พร้อมฝาปิด  สลับวางท่อ  คสล.  จ านวน  เงนิ   

300,000.-  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ า

ระบบแรงดึงพร้อมฝาปดสลับวางท่อ  คสล.  และบ่อพักบ้านแมว่ัน – บ้าน

เมฆ  (ยาว  122  เมตร)  และโครงการวางท่อระบายน้ าระบบแรงดึง

พร้อมฝาปิดสลับวาท่อ  คสล. และบ่อพักสายบ้านแม่หมิว – บ้านยายหลุน   

 

 

/(ต่อจากเดิม –หนา้วัด)  ... 



 
 

 

นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม 

(สมาชิกสภา ฯ ม..) 

 

 

 

 
 

นายอ านาจ  สายพรม       

(สมาชิกสภา ฯ 8) 

 

 

 

 
 

นายพงษ์เมธต์  ช่วยแสง 

 (สมาชิกสภา ฯ  ม. 3) 

 

 

 

นายธีระยุทธ   กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 
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(ต่อจากเดิม –หนา้วัด)  นั้น  รายละเอียดไม่ชัดเจน  และไม่ระบุจ านวนเงนิ 

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  หมูท่ี่  1  เนื่องจากถนนสายบ้านคู  -  โนนธาตุ

ช ารุด  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  การสัญจรไปมาไม่สะดวก  เกรงวา่จะ

เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่ จงึน าเรียนเรื่องนีใ้ห้คณะผูบ้ริหารพิจารณา

ซ่อมแซมและแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพื่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

ของประชาชน    

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  หมูท่ี่  8  เนื่องจากถนนสายบ้านคู  -  โนนธาตุ  

จากเส้นโนนทอง  -  บ้านนาเตย  ถนนก็เป็นหลุม  เป็นบ่อเยอะถ้าจะ

ด าเนินการซ่อมแซมเห็นพิจารณา  จากเส้นบ้านโนนทอง –  บ้านดอนตาล

ด้วย  ผู้ใช้ถนนก็ได้รับผลกระทบจากถนนเส้นนี้เหมือนกัน  และเห็นควร

ด าเนนิการซ่อมแซมก่อนชว่งเทศกาลปีใหม่ 

- เรียน  ประธานสภา ฯ กระผม  นายพงษ์เมธต์  ช่วยแสง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล  หมูท่ี่  3  เนื่องจากหอถึงประปาบ้านโพนหมูท่ี่  

3  ได้ด าเนินการก่อสร้างนานแลว้  อายุการใช้งานหลายสิบปีแลว้  และเกิด

การช ารุด  ผุพัง  ก็ขอน าเรียนเรื่องนีผ้่านสภาและให้ผู้บริหารพิจารณา

ด าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป    
  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ขอสอบถาม  

ตอบ    นายปิยะพงษ์   ชนะชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทอง  หมู่   9  ที่สอบถามโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึง  

พร้อมฝาปิด  สลับวางท่อ  คสล.  จ านวน  เงนิ  300,000.-  บาท  โดย 

แยกออกเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงพร้อมฝา

ปิดสลับวางท่อ  คสล.  และบ่อพักบ้านแม่วัน – บ้านเมฆ  (ยาว  122  

เมตร)  งบประมาณ  200,000  บาท  และโครงการวางท่อระบายน้ า

ระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดสลับวาท่อ  คสล. และบ่อพักสายบ้านแม่หมิว – 

บ้านยายหลุน  (ต่อจากเดิม –หน้าวัด)  100,000 บาท  รายละเอียดตอน

ประมาณการก่อนท าสัญญาจะให้ช่างออกส ารวจอกีที 

 

 

/ตอบ  นายบุญเต็ง  ... 
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ตอบ  นายบุญเต็ง  ไชยจันหอม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่

ที่  1  เรื่องถนนสายบ้านคู  -  โนนธาตุช ารุด  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนัน้ให้

ท่านท าหนังสอืแจง้เข้าธุรการเพื่อเสนอต่อตามขั้นตอน 

ตอบ นายอ านาจ  สายพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  

8  เรื่องถนนสายบ้านคู  -  โนนธาตุ  จากเส้นโนนทอง  -  บ้านนาเตย  

ถนนก็เป็นนั้น  ก็ท าหนังสอืแจ้งเข้ามาเหมอืนกัน  ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทองจะได้รบีด าเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วน 

ตอบ  นายพงษ์เมธต์  ช่วยแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

หมูท่ี่  3  เรื่องหอถึงประปาบ้านโพนหมูท่ี่  3  ได้ด าเนินการก่อสร้างนาน

แล้ว  อายุการใช้งานหลายสิบปีแลว้  และเกิดการช ารุด  ผุพัง  นั้น  กระผม

จะให้กองช่างออกส ารวจและด าเนนิการแก้ไขต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

 

 

 
นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

 (ประธานสภา ฯ) 

 

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

(นายก อบต.โนนทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เรื่อง กรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

- เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง 

- เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานผลตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   ขอเชิญนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล   เลขานุการสภา ฯ ได้ช้ีแจงระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

สมาชิกสภา ฯ ได้รับทราบครับ 

-  เรียนท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา อบต.โนนทองทุกท่าน  

ตามที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอร่างรายงานผล

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อนายก อบต.โนนทอง  เพื่อให้

น าเสนอสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น  ผมได้พิจารณาร่างรายงานผลติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยละเอียดแล้ว  เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 

/ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565).... 



 

 

นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม 

(รองปลัด อบต.โนนทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

(ประธานสภา ฯ) 

 

มติท่ีประชุม 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา  

(ประธานสภา ฯ) 
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่างรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (รายละเอียด

ร่างรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ตามเอกสารที่ได้แจกใหแ้ล้ว) 

 

- เรียน  ประธาน ฯ เรื่องการเสนอรายงานผลติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง  อาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 ข้อ ๒๙ (๓)  รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น  ดังนั้น  จึงขอรายงานผลติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้รับทราบ  (รายละเอียดตามเอกสาร) 

- ให้สมาชิก ฯ ได้ปรึกษาตรวจรายงาน  เป็นเวลาประมาณ 30  นาที /

เกี่ยวกับเรื่องการเสนอรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มี)  ผมจะขอ

มตใินที่ประชุม 

 - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างรายงานผลติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เห็นชอบ  จ านวน  19  

เสียง,ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง  , งดออกเสียง จ านวน 2 คน) 

5.2 ญัตติ  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน และการรับรอง

เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตั้งวัด 

- เรื่อง  การให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน และการรับรองเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตั้งวัด   ซึ่งตามเอกสารที่ได้ยื่นเข้าสภา

ให้ความเห็นชอบนั้น  มีทั้งหมด  5 วัดด้วยกัน  รายละเอียดจะให้ทาง 

 

/ผูร้ับผิดชอบ.... 



 

 

 

 
 

นายยิ่งยศ  หนูราช 

(ประธานสภา ฯ) 
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ผู้รับผิดชอบ  นายยิ่งยศ  หนูราช  นิติกร    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้   

ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา ฯ 

ได้รับทราบครับ 

-ขอเชญินิติกร  ชีแ้จงระเบียบ ฯ 

  - เรียนประธานสภา ฯ  ผู้บริหาร ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ตาม

ข้อก าหนดในการขอใช้ที่ดินเพื่อตั้งวัดนั้นมีหลายข้อด้วยกัน  เช่น 

1.  ต้องแสดงแผนที่เส้นทางคมนาคมโดยสังเขป  แสดงที่ตัง้ของที่ดนิที่ขอใช้     

      พร้อมระบุวัดใกล้เคียงทั้ง  4  ทิศ 

2.  แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างของที่พักสงฆ์ในปัจจุบันที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว  โดย  

     ระบุความกว้างความยาวของสิ่งก่อสร้างและความกว้าง  ความยาวของ  

     พืน้ที่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ  หากเป็นการขอใช้ที่ดิน สปก.  ที่มพีืน้ที่เกิน  15   

     ไร่  ใหแ้บ่งพืน้ที่เป็นเขตพุทธาวาส/สังฆาวาส/อื่นๆ  โดยระบุใหชั้ดเจนว่าแต่ 

     ละเขตมีเนื้อที่เท่าไร เอกสารประกอบค าขอเกิน  15  ไร่  ตามที่แนบ 

3.  ภาพถ่ายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆ์ที่ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรอืบัตรที่ทางราชการออกให ้ ส าเนา 

      ทะเบียนบ้าน (หากมีการสมรส  ใหแ้นบส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนา 

      ทะเบียนบ้านของคู่สมรส)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

6.  มติประชาคมหมู่บ้านพร้อมลายมอืชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม  ภาพถ่ายขณะท า 

     การประชาคม   (ใหค้วามเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน) 

7  มติที่ประชุมสภา  อบต/เทศบาล  ที่วัดตั้งอยู่ (ใหค้วามเห็นชอบในการขอใช้ 

      ที่ดนิ) 

8.  หนังสือของ อบต/เทศบาล  รับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหาก 

     ได้รับอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินของทางราชการ 

9.  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  1 : 50,000 (ระบุจุดพิกดัที่ดนิที่ขอใช้) 

10. หนังสือน าส่ง (จากนายอ าเภอถึงผูว้่าราชการจังหวัด) 

ซึ่งตามเอกสารทีท่างหมูบ่้านได้สง่เข้ามามีทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  หรอื 5 วัด

ด้วยกัน  ได้แก่   

1. วัดอรุณศภมิตรสามัคคีธรรม บ้านคู หมูท่ี่ 1 

2. วัดป่าบ้านโนนแดง  บ้านโนนแดง หมูท่ี่ 4 

3. วัดป่าแสงสว่างเทพนิมิต  บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

4. วัดสันติวนาราม  บ้านดงบัง  หมู่ที่ 8 

5. ส านักสงฆ์ไชยโสธร  บ้านดอนตาล  หมู่ที่ 12   

/ซึ่งแต่ละวัดมีรายละเอียด... 
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ซึ่งแตล่ะวัดมีรายละเอียดในการขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน  และ

การรับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตั้งวัด  ดังนี้ 

1.วดับ้านคู  บ้านคู หมู่ที่ 1 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  และหมู่ที่  2  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้รับการ

ประสานจากเจ้าอาวาสวัดอรุณศุภตรสามัคคีธรรม  บ้านคู  หมู่ที่  1  ได้

ปรึกษากับทางผู้น าชุมชนบ้านคู และบ้านดง  ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้เฒ่าผู้แก่  ในหมู่บ้าน มีความประสงค์ที่จะขอตั้ง

วัดอรุณศภมิตรสามัคคีธรรม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งที่ตั้งวัด

ปัจจุบันดังกล่าวอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครอง

ป้องกันที่ดินดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ตามของนายอ าเภอร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนทอง ส่วนอ านาจพิจารณาให้ใช้เป็นอ านาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแล

รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ

ผลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  ซึ่งในการด าเนินการใช้ที่ดินดังกล่าว

จะต้องมีการประชาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการขอใชท้างวัดมี 

ความประสงค์ที่จะขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  จ านวน 36 ไร่ 1  งาน  77  

ตารางวา  จากจ านวนทั้งหมด  จ านวน  56  ไร่ 1  งาน  77  ตารางวา

จากที่หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  เลขที่  อด 50330 ส าหรับการ

ประชาคมของทางหมู่บ้าน  ไม่มีผู้คัดค้านในการตั้งวัดและขอใช้ที่ดิน

ดังกล่าว   มติที่ประชุมเห็นชอบกับการด าเนินการจัดตั้งวัดและการขอใช้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   และการประชาคมของทาง

หมู่บ้าน  ว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง มีการรบกวนการใช้     

ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  มีผลกระทบทางดินท าให้มีการ

พังทลาย  มีผลกระทบทางน้ าเสีย  มีผลกระทบทางอากาศ มีฝุน่ละอองเกิน

ก าหนดหรือไม่ นั้นชาวบ้านคู  และบ้านดง  ที่อยู่ใกล้วัดวัดอรุณศภมิตร

สามัคคีธรรม  หรืออยู่ในหมู่บ้านมีมติเห็นชอบไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมด้านเสียง การรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน

โดยรอบ  ไม่มีผลกระทบทางดินที่อาจท าให้มีการพังทลายของดิน  ไม่มี

ผลกระทบทางน้ าเสีย  ไม่มีผลกระทบทางอากาศ และไม่มีฝุ่นละอองเกินที่

กฎหมายก าหนด 

2.วัดป่าบ้านโนนแดง  บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4  เนื่องด้วยเจ้าอาวาสวัดป่า

โนนแดง ได้ปรึกษากับทางผู้น าชุมชนบ้านโนนแดงซึ่งประกอบด้วย 

 

/ผูใ้หญ่บ้าน... 
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ผูใ้หญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้เฒ่าผูแ้ก่  ในหมู่บ้านของเรา  มี 

ความประสงค์ที่จะขอตั้งวัดป่าโนนแดง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง  

ซึ่งที่ตั้งวัดปัจจุบันดังกล่าวอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ

คุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ตามของนายอ าเภอร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ส่วนอ านาจพิจารณาให้ใช้เป็นอ านาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส าหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  ซึ่งในการด าเนินการใช้ที่ดิน

ดังกล่าวจะต้องมีการประชาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการขอใช้

ทางวัดมีความประสงค์ที่จะขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  จ านวน 15 ไร่ จากที่

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  เลขที่ อด 0568  มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 

172 ไร่ 24 ตารางวา  ส าหรับการประชาคมของทางหมู่บ้าน  ไม่มีผู้

คัดค้านในการตั้งวัดและขอใช้ที่ดินดังกล่าว   มติที่ประชุมเห็นชอบกับการ

ด าเนินการจัดตั้งวัดและการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   

และการประชาคมของทางหมูบ่้าน  ว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้าน

เสียง มีการรบกวนการใช้     ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  มี

ผลกระทบทางดนิท าให้มกีารพังทลาย มีผลกระทบทางน้ าเสีย มผีลกระทบ 

ทางอากาศ มีฝุ่นละอองเกินก าหนดหรือไม่ นั้นชาวบ้านโนนแดง  ที่อยู่ใกล้

วัดป่าโนนแดง  หรืออยู่ในหมู่บ้านมีมติเห็นชอบไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิง

แวดล้อมด้านเสียง การรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  

ไม่มีผลกระทบทางดินที่อาจท าให้มีการพังทลายของดิน  ไม่มีผลกระทบ

ทางน้ าเสีย  ไม่มีผลกระทบทางอากาศ และไม่มีฝุ่นละอองเกินที่กฎหมาย

ก าหนด 

3. วัดป่าแสงสว่างเทพนิมิต  บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5  เนื่องด้วยผู้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดป่าแสงสว่าง

เทพนิมิต บ้านโนนดู่ ที่ 5  มีความประสงค์ที่จะขอตั้งวัดป่าแสงสว่างเทพ

นิมิต ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ตั้งวัดปัจจุบันดังกล่าวอยู่ใน

ที่ดินซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้

ร่วมกัน ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าว

เป็นอ านาจหน้าที่ตามของนายอ าเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ทอง ส่วนอ านาจพิจารณาให้ใช้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรักษาและคุ้มครอง 

 

/ป้องกันที่ดนิอัน... 
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ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน 

พ.ศ. 2553  ซึ่งในการด าเนินการใช้ที่ดินดังกล่าวจะต้องมีการประชาคม

ของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการขอใช้  ซึ่งทางวัดมีความประสงค์ที่

จะขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  ทั้งแปลง จ านวน 13 ไร่  1 งาน  78 ตาราง

วา  จากที่หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  เลขที่ อด 1026  ส าหรับการ

ประชาคมของทางหมู่บ้าน  ไม่มีผู้คัดค้านในการตั้งวัดและขอใช้ที่ดิน

ดังกล่าว   มติที่ประชุมเห็นชอบกับการด าเนินการจัดตั้งวัดและการขอใช้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   และการประชาคมของทาง

หมู่บ้าน  ว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง มีการรบกวนการใช้     

ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  มีผลกระทบทางดินท าให้มีการ

พังทลาย  มีผลกระทบทางน้ าเสีย  มีผลกระทบทางอากาศ มีฝุน่ละอองเกิน

ก าหนดหรือไม่ นั้นชาวบ้านโนนดู่  ที่อยู่ใกล้วัดป่าแสงสว่างเทพนิมิต  หรือ

อยู่ในหมู่บ้านมีมติเห็นชอบไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง 

การรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  ไม่มีผลกระทบทาง

ดินที่อาจท าให้มีการพังทลายของดิน  ไม่มีผลกระทบทางน้ าเสีย  ไม่มี

ผลกระทบทางอากาศ และไม่มีฝุ่นละอองเกินที่กฎหมายก าหนด   

4. วัดสันติวนาราม  บ้านดงบัง  หมู่ที่  8   เนื่องด้วยผู้ ใหญ่ บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม

บ้านดงบังหมู่ที่ 8  มีความประสงค์ที่จะขอตั้งวัดสันติวนาราม ตามระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ตั้งวัดปัจจุบันดังกล่าวอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินอัน

เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งอ านาจหน้าที่

ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ตาม

ของนายอ าเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ส่วนอ านาจ

พิจารณาให้ใช้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ซึ่งใน

การด าเนินการใช้ที่ดินดังกล่าวจะต้องมีการประชาคมของประชาชนในพื้นที่

เพื่อประกอบการขอใช้ต่อไป  ซึ่งทางวัดมีความประสงค์ที่จะขอใช้ที่ดิน

แปลงดังกล่าว  ทั้งแปลง จ านวน 7 ไร่  2 งาน  53 ตารางวา  จากที่

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  เลขที่ อด 0461  ส าหรับการประชาคมของ

ทางหมู่บ้าน  ไม่มีผู้คัดค้านในการตัง้วัดและขอใช้ที่ดินดังกล่าว  มติที่ประชุม

เห็นชอบกับการด าเนินการจัดตั้งวัดและการขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดนิ   และการประชาคมของทางหมูบ่้าน  ว่ามี 

/ผลกระทบ.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

ประธานสภา ฯ  

นายธีระยุทธ  กุลจันทะ 

   นายก  อบต.ฯ 
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ผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง มีการรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวัน

ของประชาชนโดยรอบ  มีผลกระทบทางดินท าให้มีการพังทลาย  มี

ผลกระทบทางน้ าเสีย  มีผลกระทบทางอากาศ มีฝุ่นละอองเกินก าหนด

หรอืไม่ นั้นชาวบ้านดงบัง  ที่อยู่ใกล้วัดสันติวนาราม  หรอือยู่ในหมู่บ้านมีมติ

เห็นชอบไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง การรบกวนการใช้

ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  ไม่มีผลกระทบทางดินที่อาจท าให้มี

การพังทลายของดิน  ไม่มีผลกระทบทางน้ าเสีย  ไม่มีผลกระทบทางอากาศ 

และไม่มีฝุ่นละอองเกินที่กฎหมายก าหนด 

5. ส านักสงฆ์ไชยโสธร  บ้านดอนตาล  หมู่ที่ 12  เนื่องด้วยผู้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสส านักสงฆ์ ไช

ยโสธร  บ้านดอนตาล หมู่ที่ 12  มีความประสงค์ที่จะขอตั้งเป็นวัดไช

ยโสธร ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ตั้งวัดปัจจุบันดังกล่าวจาก

การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นที่ว่างเปล่า  ซึ่งในการด าเนินการใช้ที่ดินดังกล่าว

จะต้องมีการประชาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการขอใช้ต่อไป  

ซึ่งทางส านักสงฆ์มคีวามประสงค์ที่จะขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  จ านวน 14 

ไร่  ส าหรับการประชาคมของทางหมู่บ้าน  ไม่มีผู้คัดค้านในการตั้งวัดและ

ขอใช้ที่ดินดังกล่าว  มติที่ประชุมเห็นชอบกับการด าเนินการจัดตั้งวัดและ

การขอใช้ที่ดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดินและการประชาคมของทาง

หมู่บ้าน  ว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านเสียง มีการรบกวนการใช้

ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  มีผลกระทบทางดินท าให้มี การ

พังทลาย  มีผลกระทบทางน้ าเสีย  มีผลกระทบทางอากาศ มีฝุน่ละอองเกิน

ก าหนดหรือไม่ นั้นชาวบ้านดอนตาล  ที่อยู่ใกล้ส านักสงฆ์ ไชยโสธร  หรือ

อยู่ในหมู่บ้านมีมติเห็นชอบไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับสิงแวดล้อมด้านเสียง 

การรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนโดยรอบ  ไม่มีผลกระทบทาง

ดินที่อาจท าให้มีการพังทลายของดิน  ไม่มีผลกระทบทางน้ าเสีย  ไม่มี

ผลกระทบทางอากาศ และไม่มีฝุ่นละอองเกินที่กฎหมายก าหนด 

ซึ่งรายละเอียดเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องก็ครบถ้วนแล้วเหลือแต่มติที่

ประชุมสภาให้ความเห็นชอบในการขอใชท้ี่ดนิ และการรับรองเกี่ยวกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตัง้วัดในครั้งนี้    

 

/- ขอเชิญผูบ้ริหารชีแ้จง ฯ.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม 

ท าหนา้ที่แทนเลขานุการฯ 

 

 

 

 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภาฯ 
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- ขอเชิญผูบ้ริหารชีแ้จง ฯ 

 

-  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  กระผม  นายธีระยทุธ  กุลจันทะ  นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน 

เพื่อตั้งวัด  และการรับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตั้งวัด  

ตามเอกสารที่ทางหมูบ่้านได้ส่งเข้ามามีทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  หรอื 5 วัด

ด้วยกัน  ได้แก่   

1. วัดอรุณศภมิตรสามัคคีธรรม บ้านคู หมูท่ี่ 1 

2. วัดป่าบ้านโนนแดง  บ้านโนนแดง หมูท่ี่ 4 

3. วัดป่าแสงสว่างเทพนิมิต  บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 

4. วัดสันติวนาราม  บ้านดงบัง  หมู่ที่ 8 

5. ส านักสงฆ์ไชยโสธร  บ้านดอนตาล  หมู่ที่ 12   

นั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะวัดทั้ง  5  แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

คนในชุมชน  และหมู่บ้านใกล้เคียงมาเป็นเวลายาวนาน  แล้ว ซึ่งในการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่าง ๆ  มีประชาชนให้ความเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  จงึเห็นควรน าเข้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

โนนทองในครั้งนี้  เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน เพื่อตั้งวัด  และการ

รับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน ทั้ง  5  หมู่บ้าน  ใน

ครั้งนี ้

 

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  /-ไม่มี-  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ

ที่ประชุม 

- ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน เพื่อตั้งวัด  และ

การรับรองเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการขอตั้งวัด  ทั้ง  5 

วัด  (เห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง , ไม่เห็นชอบ  0  เสียง , งดออกเสียง 

จ านวน  1  เสียง) 

5.3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  2564 

ระเบียบข้อกฎหมายการขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง  เชญิ  นายชัยวัฒณ์  

เกรงขาม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ท าหน้าที่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แทนเลขาสภา... 
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แทนเลขาสภาชีแ้จงระเบียบข้อกฏหมายก่อนพจิารณา   

 

- เรียน  ประธานสภา ฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองทุก

ท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

-  เรียน  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองทุกท่าน ตามที่เลขาแจง้ระเบียบให้ฟังทุก

ท่านคงเข้าใจแล้ว ต่อไปเป็นญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ได้ตั้งจ่ายไว้ในกองช่าง  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หน้า  

119  ตามรายละเอียดดังนี.้- 

จากเดิม 

1.  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยงาวท่อนบน  บ้านนาเตย  หมู่ที่  

15  จ านวนเงิน  500,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น 

หว้ยงาวท่อนบน  (จุดนานางล าดวน) (ฝาย  มข 2527)  กว้าง  10  

เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรายละเอียดระบุตามแบบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312)  และ

สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  

(ฉบับที่  1)  หนา้  27  ข้อ  8 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยนาล่ง  บ้านดง  หมู่ที่  2   

จ านวนเงิน  500,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นล า

หว้ยนาล่ง  (ฝาย  มข  2527)  กว้าง  10  เมตร  รายละเอียดระบุ

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ตั้งจา่ยจากเงนิอุดน

หุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  (00312)  

และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  หน้า  27  ขอ้  5 

 

/เปลี่ยนเป็น... 



 

 

 

 

 

 
 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภาฯ 
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เปลีย่นเป็น 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล าห้วย)

ล าห้วยงาวท่อนบน  บ้านนาเตย  หมู่ที่  15  จ านวน  400,000  

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทาง

ข้ามล าห้วย) ห้วยงาวท่อนบน  (จุดนานางล าดวน)   รายละเอียด

ตามแบบ  อบต.โนนทองก าหนด  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน  (00312)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  หน้า  27  

ขอ้  8 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล าห้วย)

ล าห้วยนาล่ง  บ้านดง  หมู่ที่  2  จ านวน  400,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล า

ห้วย) ล าห้วยนาล่ง   รายละเอียดตามแบบ  อบต.โนนทองก าหนด    

ตั้งจ่ายจากเงินอุดนหุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้าง

โครงสรา้งพื้นฐาน  (00312)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  หน้า  27  

ข้อ  5 

มีท่านใดจะเสนอ  หรือสอบถามอีกหรือไม่  /  ไม่มี  กระผมจะขอมติที่

ประชุม  หากท่านใดเห็นด้วยกับการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล าห้วย)

ล าห้วยงาวท่อนบน  บ้านนาเตย  หมู่ที่  15  จ านวน  400,000  

บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทาง

ข้ามล าห้วย) ห้วยงาวท่อนบน  (จุดนานางล าดวน)   รายละเอียด

ตามแบบ  อบต.โนนทองก าหนด  ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน  (00312)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  หน้า  27  

ข้อ  8 

/โครงการก่อสร้าง.... 



 

ระเบียบวารอื่นๆ 

นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม 

ท าหนา้ที่แทนเลขานุการฯ 

 

 

 
 
 

นายยิ่งยศ  หนูราช 

       นิตกิร 

 

นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา 

    ประธานสภาฯ 
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2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล าห้วย)

ล าห้วยนาล่ง  บ้านดง  หมู่ที่  2  จ านวน  400,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นอเนกประสงค์  (พร้อมทางข้ามล า

หว้ย) ล าหว้ยนาล่ง    รายละเอียดตามแบบ  อบต.โนนทองก าหนด    

ตั้งจ่ายจากเงินอุดนหุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  (00300)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน  (00312)  และสอดคล้องตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  หน้า  27  

ข้อ  5 

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 (เห็นชอบ  จ านวน  20  เสียง , 

ไม่เห็นชอบ  0  เสียง , งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง) 

 

- เรื่อง อื่น ๆ  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  ได้จัดท าโครงการรณรงค์การ

ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  ในวันที่  18  ธันวาคม  2563  เวลา  

08.00  น  จะออกเดินรณรงค์จากหมู่บ้านโนนทอง  ไปถึงหมู่บ้านดอน

ตาล  และไปสิน้สุดที่หมู่ที่  9  ดังนัน้จงึขอประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทุก 

ท่านทราบและขอเชิญร่วมเดินรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี

ใหม่  ในวันที่  18  ธันวาคม  2563   

เรื่อง  อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองได้

ส ารวจแต่ละหมู่บ้านนั้น  อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  และจะแจกให้กับ

หมูบ่้านช่วงการจัดกิจกรรมการวันเด็กแหง่ชาต ิ

มีท่านใดจะเสนอ  หรือแจ้งให้ทราบในเรื่อง  อื่นอีกหรือไม่  /ไม่มี  กรผมขอ

ปิดการประชุม  และขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ขอปิดประชุม   

                                                     เลิกประชุม  เวลา  16.30 น. 

 

     (ลงช่ือ)......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                      (นายชัยวัฒณ์  เกรงขาม) 

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

ท าหนา้ที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

 

/(ลงช่ือ)........... 
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(ลงช่ือ).......................................................... 

                    (นายสิทธิพงษ์  วงษ์ลา) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

   

 

(ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ 

                 (นายพงศ์เมธต์  ช่วยแสง) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

....................../................................/................. 

 

 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ  

                (นายอ านาจ  สายพรม) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

....................../................................/................. 

 

 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

            (นายบุญเต็ง  ไชยจันทร์หอม) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

....................../................................/................. 

 

 

  

 


