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บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันจันทร์ที่ 19  มีนาคม  2561 
ณ  ห้องประชุม อบต.โนนยอ  ชั้น ๒ 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชม  สวนแก้ว ประธานสภา  อบต. ชม  สวนแก้ว  
2 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง รองประธานสภา  อบต. ทิพย์สุคนธ์  กอกลาง  
3 นายรัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์ ส. อบต.  ม.1 รัฐพงษ์  พิมพ์จันทร์  
4 นางสาวณัฐพร  พ่ึงน ้า ส. อบต.  ม.2 ณัฐพร  พ่ึงน ้า  
5 นายล้าดวน  โอฐสู ส. อบต.  ม.3 ล้าดวน  โอฐส ู  
6 นายทองค้า  เตาะไธสง ส. อบต.  ม.3 ทองค้า  เตาะไธสง  
7 นายสมัย นามต้นทอง ส. อบต.  ม.4 สมัย นามต้นทอง  
8 นายแล   พวงสมบัติ ส. อบต.  ม.5 แล พวงสมบัติ  
9 นายประเสริฐ  พูนมั่น ส. อบต.  ม.5 ประเสริฐ  พูนมั่น          

10 นายชูชาติ  ประพล ส. อบต.  ม.6 ชูชาติ  ประพล  
11 นางสังวาลย์   ปืนโก ส. อบต.  ม.6 สังวาลย์   ปืนโก  
12 นางสาวประคอง  จอดนอก ส. อบต.  ม.7 ประคอง  จอดนอก  
13 นายนวม  โตสนั่น ส. อบต.  ม.7 นวม  โตสนั่น  
14 นายไหล  จันทีนอก ส. อบต.  ม.8 ไหล จันทีนอก  
15 นายศุปชัย  ศรีนนทา ส. อบต.  ม.8 ศุปชัย  ศรีนนทา  
16 นายสมหมาย  รวดเร็ว ส. อบต.  ม.9 สมหมาย  รวดเร็ว  
17 นางรอบ  เชื อบัณฑิต ส. อบต.  ม.10 รอบ  เชื อบัณฑิต  
18 นางอนงค์  เสนาบูรณ์ ส. อบต.  ม.10 อนงค์  เสนาบูรณ์  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 
 
  
 
 
 
 
 

/รายชื่อ....     
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล้าดับ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง  
2 นายติ๋ม เทศไธสง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 ติ๋ม เทศไธสง  
3 นายสมพงษ์ ดาดี ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 สมพงษ์  ดาดี  
4 นายอ้านาจ     หงษ์ดี ก้านันต้าบลโนนยอ อ้านาจ  หงษ์ด ี       061-9244228 
5 นายยงยุทธ  ศรีจันทร์ ผอ.กองช่าง อบต.โนนยอ ยงยุทธ  ศรีจันทร์  
6 นายวีรกาล  อุปนันท์ นักจัดการงานช่าง วีรกาล  อุปนันท์  
7 นางกัญญ์วรา พระภูจ้านงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางกัญญ์วรา พระภูจ้านงค์  

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขาให้สัญญาณทุกคนนั่งประจ้าที่ 
- ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานกลับมาที่นั่งประจ้าที่ ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑:    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2561 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอได้ขออนุญาตนายอ้าเภอชุมพวงเพ่ือเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2561 มีก้าหนด 15 วัน ตั งแต่วันที่ 
19 มีนาคม 2561 – 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ 
และ นายอ้าเภอชุมพวงได้อนุญาตและออกประกาศอ้าเภอชุมพวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่ง
ได้แจ้งประกาศให้องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอทราบแล้ว รายละเอียดตามหนังสืออ้าเภอชุม
พวงที่ นม 0023.14/1185 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561  

 
1.2 เชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี 

ด้วยอ้าเภอชุมพวงก้าหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีประจ้าปี 2561 ซึ่งจัดขึ น
ทุกปี ปีนี ก้าหนดจัดงาน 2 วัน วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 

วันที่ 24 มีนาคม 2561 – จัดกิจกรรมการแสดง สาธิต จ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 

- ออกร้านกาชาด ซ้อมใหญ่ร้าบวงสรวง 
- ชมมหรสพ “ร้าวงย้อนยุค” 

วันที่ 25 มีนาคม 2561 – ชว่งเช้า ท้าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารีและวีรชนจังหวัด
นครราชสีมา 

- ส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไปร่วมวางพวง
มาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

/ช่วงเย็น... 
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ช่วงเย็น 
- พิธีร้าบวงสรวงย่าโม จากนางร้าฯต้าบล 
- ชมการแสดงของนักเรียน (เวทีกลาง) 
- ชมการแข่งขันชกมวยการกุศล 
- ชมการแสดงมหรสพ “ลิเกคณะลูกหว้าตาหวาน” 
การแต่งกาย 
ช่วงเช้า : หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต้าบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล แต่งเครื่องแบบปกติขาว 
- บุคลากรในสังกัดและผู้ใหญ่บ้าน แต่งชุดสีกากีคอพับแขน

ยาวตามสังกัด 
- พ่อค้า คณบดี ประชาชน แต่งกายผ้าไทยหรือชุดสุภาพ 
ช่วงเย็น : แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั งที่ 2 ประจ้าปี 2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
ที่ประชุม : รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องรับฟังความคิดเห็นในการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
ประธานสภาฯ : ครับตามที่ผมได้รับแจ้งจากปลัดอบต.ให้ขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี พิจารณาและแสดงความ

คิดเห็นในการขออนุญาตขุดดินถมดินเพ่ือประกอบกิจการดูดทราย รายนางศศิธร ประเสริฐ
รุ่งเรือง โดยมีพื นที่ด้าเนินการในเขตพื นที่หมู่ 7 ต้าบลโนนยอ นั น ขอให้ท่านปลัดได้ชี แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

ปลัด อบต. :  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โนนยอได้ขอรับแจ้งขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน 
ผู้ประกอบการชื่อนางศศิธร ประเสริฐรุ่งเรือง มีความประสงค์จะท้าการขุดดิน ถมดิน ลึก 
สูง 12 เมตร พื รที่ปากบ่อ ดินถม 71,604 ตารางเมตร ในโฉนดที่ดินเลขที่ 18928 , 
18929 , 18930 , 22647 ซึ่งที่ดินตั งอยู่ในเขต 7 (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
อบต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา โดยมีเอกสารแนบที่ทางกองช่างได้ตรวงสอบแล้ว
ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง รายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบจากเอกสาร
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ที่แจกให้สมาชิกได้ตรวจสอบแล้ว 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ : ครับตามที่ท่านปลัดชี แจงให้ทุกท่านทราบ ผมชอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบตามใบแจ้งขุดดิน+

ถมดิน ถ้าหากเอกสารถูกต้องการพิจารณาของอบต.โนนยอจะได้ด้าเนินการอนุมัติให้
ถูกต้องในขั นตอนการแจ้งขอให้ขุดดินถมดิน ในเขตพื นที่หมู่ 7 ต.โนนยอ ของเรานั น แต่
หากเมื่อผู้ประกอบการลงนามแล้ว ในการด้าเนินการหากผู้ประกอบการกระท้าการละเมิด 
เช่น การขนส่งทรายท้าให้ถนนช้ารุดเสียหายผู้ประกอบการนั นจะต้องก้าหนดแนว
ทางแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิม และผู้ประกอบการน่าจะเข้าร่วมชี แจงด้วยจะดีครับ 

นายยงยุทธ ศรีจันทร์ : เรียนประธานและสมาชิกที่เคารพ ผม ผอ.กองช่างขอเรียนชี แจงเพ่ิมเติมว่า การออก
ใบแจ้งขุดดินถมดิน เราอบต.มีหน้าที่ออกใบแจ้งและผู้ประกอบการจะน้าใบแจ้งไปออก
ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ หน้าที่เราเมื่อได้รับค้าขอ ก็จะตรวจเอกสารว่ามี
การป้องกันตลิ่งพังมีระยะล่น 40 เมตร และเป็นไปตามผังเมืองรวมก็ดี การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยก็ดี ผมก็อยากให้ที่ประชุมพิจารณาผลกระทบให้รอบด้านครับ 
แต่ถ้าตรวจเอกสารก็เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

นายนวม โตสนั่น : เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสมาชิกสภาอบต. โนนยอ หมู่ที่ 7 ผมอยากให้พิจารณา
ผลกระทบรอบด้าน จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มีการขุดดินถมดินหรอก เพราะการขุดดินเพ่ือ
ท้าการขุดทรายย่อมมีผลกระทบกับชุมชนอยู่แล้วครับ ถ้าอนุญาตแล้วก็แก้ไขยาก 

นางประคอง จอดนอก : เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันสมาชิกหมู่ที่ 7 คิดว่าการจะอนุญาตหรือไม่ก็อยาก
ให้ดูดีๆเพราะ 1. ก็เป็นสิทธิผู้ประกอบการ 2. การด้าเนินการถ้าเขาท้าถูกต้องก็ไม่มี
ปัญหา 3. หากเกิดผลกระทบกับชุมชนเราจะแก้ไขอย่างไร 

นายชม สวนแก้ว : เรียนสมาชิกทุกท่าน ในส่วนตัวผมเมื่อผู้ประกอบการยื่นเอกสารและค้าขอ อบต. มีหน้าที่
ตรวจเอกสารว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ถ้าถูกต้องเราก็ต้องอนุญาต ส่วนประเด็นหาก
ด้าเนินการหรือลงมือขุดดิน – ถมดิน ถ้าหากผู้ประกอบการไม่ด้าเนินการตามแจ้ง เราก็
สามารถเพิกถอนใบแจ้งได้และขณะนี เขายังไม่ด้าเนินการเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะท้าละเมิด
อย่างไรบ้างครับ 

นายอ านาจ หงษ์ดี : เรียนท่านประธาน ผมนายอ้านาจ หงษ์ดี ก้านันต้าบลโนนยอและเป็นเจ้าของพื นที่หมู่ 7 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมก็ได้น้าเรื่องนี เข้าที่ประชุมประชาคมแล้วที่ประชุมไม่ได้ออก
ความเห็นใดๆ แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน รายละเอียดรายงานการประชุมได้ส่งให้อบต.โนนยอ
แล้วว่าเป็นอ้านาจของอบต.ที่จะอนุมัติ อนุญาตต่อไป 

ประธานสภาฯ : ครับขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง หาก
ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดคัดข้นหรือไม่ เพราะอะไร 

 
ที่ประชุม :           ไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องอ่ืนๆ 
นายยงยุทธ ศรีจันทร์ : เรียนสมาชิกทุกท่านผมขอเรียนชี แจงโครงการก่อสร้างที่จะด้าเนินการและด้าเนินการ

ไปแล้วดังนี  
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ด้าเนินการแล้ว 4 โครงการ ดังนี   

/1)ก่อสร้าง... 
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1) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยชวนชมหมู่ที่ 1  
2) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสามัคคี 3 หมู่ที่ 7  
3) ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านยางใน – คลองวังไผ่ หมู่ที่ 9 
4) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางนวล – บ้านนายสงบ หมู่ที่ 5  

 
และโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

1) ก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงปุ๋ย – ศาลากลางบ้านหลังใหม่ หมู่ที่4 อยู่ระหว่างขั นตอน
จัดซื อจัดจ้าง 

2) ก่อสร้างถนนคสล. สายตะวันออกวัดบ้านยาง – บ้านดงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 อยู่
ระหว่างขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง 

3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก สายคลองสายไหม – กุดตาพรม หมู่ที่ 2 อยู่
ระหว่างขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง 

4) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขส้าราญ หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง 
5) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสมจิตร หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง 
6) ก่อสร้างถนนคสล. ซอยมะม่วงงาม หมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างการจัดซื อจัดจ้าง 

และผมขอหารือโครงการวางท่อที่สมาชิกจะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชี แจงให้ลดลงจากสี่
ล้านเก้าเหลือท้าท่อส่งน ้าสองฝั่งนั น จะให้ส้ารวจอย่างไร กองช่างจะได้ด้าเนินการ
ส้ารวจออกแบบให้ถูกต้อง 

นางกัญญ์วรา พระภูจ านง : เรียนท่านประธานที่เคารพ ด้วยปัจจุบันการจัดท้างบประมาณรายจ่ายปกติก็ดี 
เงินจ่ายขาดก็ดี โครงการที่จะท้าต้องอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี และปริมาณงานต้องตรงกันทุก
อย่าง โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงที่กองช่างสอบถามเป็นโครงการที่จ่ายขาดตามแผนฯ ปี 
60 หากแก้ไขใหม่ก็จะไม่ใช่โครงการที่บรรจุไว้ในแผนสี่ปีของอบต. หากแก้ไขแล้วจะโดน
เรียกเงินคืน 

ปลัด อบต. :         เรียนท่านประธานประเด็นการจ่ายขาดเงินสะสม หากทุกท่านว่ามีความจ้าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆก็ให้ท่านขอปรับแผนพัฒนาสี่ปีก่อน เมื่อ
โครงการบรรจุแผนปี 61 ก็ขอจ่ายขาดใหม่ตามแผนปี 61  

ประธานสภาฯ :     ครับ อยากให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้รับปรับปรุงแผนพัฒนาของอบต. เพราะ
โครงการดังกล่าวชาวบ้านเดือดร้อนมาก ถ้าฝนมาน ้าก็ไหลหลากถนนพังเพราะไม่มีทางน ้า
ไหล 

นางสาวณัฐพร พึ่งน้ า : เรียนท่านสมาชิก ดิฉันอยากถามว่าโครงการซ่อมแซมหมู่ที่ 2 เมื่อไหร่จะด้าเนินการ 
ปลัด อบต. :         เรียนท่านประธานและสมาชิกท่ีเคารพ ด้วยมีหนังสือกระทรวงการคลัง ว.112 ได้ออกมา

ใหม่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ว่าการซ่อมแซมโครงการจะต้องมีวิศวะกรสามัญรับรอง
รูปแบบรายการด้วย อบต. เราไม่มีวิศวะกร และก้าลังเป็นที่โจษขานกันทั่วประเทศว่าจะมี
แนวทางอย่างไร ถ้าเป็นถนนคสล. เราจะสามารถอ้างอิงแบบหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 

นายรัชพงษ์ พิมจันทร์ : ผมขอสอบถามที่ทุกหมู่บ้านขอให้แก้ไขปัญหาปรับเกรดถนนจะด้าเนินการช่วงไหน
ครับ 

/ปลัดอบต. ... 
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ปลัด อบต. :   เราก้าลังเร่งผู้รับจ้างมาท้าสัญญา น่าจะได้ลงมือท้าเร็วๆนี  
ประธานสภาฯ : ครับหากที่ประชุมไม่มีใครเสนออย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุม 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา  11.30 น. 
  

ลงชื่อ   เพ็ญศรี   จ้อยนุแสง ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางเพ็ญศรี   จ้อยนุแสง) 

เลขานุการสภาฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  1.       ลงชื่อ  รัฐพงศ์   พิมพ์จันทร์     
                      (นายรัฐพงศ์   พิมพ์จันทร์) 

  2.     ลงชื่อ   ประคอง   จอดนอก                                                 รับรองถูกต้อง 

                    (นางสาวประคอง  จอดนอก)                                             ลงชื่อ     ชม     สวนแก้ว 

           3.     ลงชื่อ   สมัย       นามต้นทอง                                              (นายชม      สวนแก้ว) 

                    (นายสมัย    นามต้นทอง)                                                       ประธานสภาฯ 
 


