
 
 
 
 

- ส ำเนำ - 
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 

วันพุธที่ 14  กุมภาพันธ์  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  โอฐส ู 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 - ลา 
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 - ไม่มา 
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 - ไม่มา 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นายแล  พวงสมบัติ สมาชิกหมู่ 5 
2.  นายไหล จันทีนอก  สมาชิกหมู่ 8 
3. นางอนงค์  เสนาบูรณ์ สมาชิกหมู่ 10 

 
  
 
 
 
 

/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  หงษ์ดี         
5 นางลลิตษา  พิมพ์จันทร์ หัวหน้าส้านักปลัด ลลิตษา  พิมพ์จันทร์  
6 นางสาวสุกัญญา  อารีมิตร์ นักจัดการงานทั่วไป สุกัญญา  อารีมิตร์  
7 นายยงยุทธ  ศรีจันทร์ ผอ.กองช่าง อบต.โนนยอ ยงยุทธ  ศรีจันทร์  

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขาให้สัญญาณประจ้าที่ 
- ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานกลับมาที่นั่งประจ้าที่ ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและประชุมตมระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑:    เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
       1.1  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Inteqrity and 

Transparency Assessment : ITA ) ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ส้าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

              ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Inteqrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ส้าหรับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ว่าปีงบประมาณ 2561 งดเว้นการประเมิน และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( ITA ) ในปีงบประมาณ 2562 ส้าหรับกรอบการประเมินให้ใช้ของปี 2561 ส่วนปี 2562 ป.ป.ช. 
จะได้พัฒนาขึ นใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน 

               สว่นรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านศึกษาเพ่ิมเติมตามหนังสืออ้าเภอชุมพวงที่  
      นม0023.14/53 ลงวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่แจกให้แล้ว 
       

      1.2   การจัดตั งศูนย์การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ 
                 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 และในระเบียบดังกล่าว
ก้าหนดให้มีการจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือประจ้าต้าบล และมีก้าหนดให้ทุก อปท. เปิดศูนย์พร้อมกันทั่ว
ประเทศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอในวันนี  

 
ที่ประชุม    :     รับทราบ                                                             

/ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่  

๑ ประจ้าปี ๒๕61  
 
ที่ประชุม      :       รบัรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        
 3.1 ก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ สมัยสามัญ ประจ้าปี2561 
ประธานสภาฯ  :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 ( แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) ข้อ 11 (3) ก้าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด
ว่าปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยก้าหนดกี่
วันกับให้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก้าหนดกี่วัน 
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลพ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ก้าหนดให้ในปีหนึ่ง ให้มีการประชุมสมัยสามัญ สองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
สามัญประจ้าปีให้สภาก้าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆต้องไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาไปอีกต่อไปต้องได้รับอนุญาตจากนายอ้าเภอ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอทุกท่านได้เสนอเพ่ือก้าหนดสมัยประชุมต่อไป 

 นางสังวาลย์ ปืนโก  : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสังวาล ปืนโกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
โนนยอหมู่ที่ 6  ขอเสนอให้สมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี 2561 จ้านวน 4 สมัยดังนี  
- สมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 
- สมัยสามัญสมัยที่ 2 วันที่ 5-19 มิถุนายน 2561 
- สมัยสามัญสมัยที่ 3 วันที่ 15-30 สิงหาคม 2561 
- สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 15-30 ธันวาคม 2561 
และเสนอให้มีการประชุมแรกปีถัดไป ระหว่างวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานสภาฯ   :  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็มีผู้เสนอรายเดียวคือ นางสังวาล ปืนโกและ
อยากสอบถามและขอมติสภาว่าเห็นชอบว่าให้มีก่ีสมัย และก้าหนดสมัยแรกในปีถัดไป ตามที่นาง
สังวาลย์ ปืนโก ได้เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม  :  เห็นชอบ 14 เสียง 
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

 
3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธานสภาฯ :   ตามที่ผมได้รับญัตติจากนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลปฏิบัติหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอ ได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมขอเชิญท่านปลัดได้ชี แจงต่อที่ประชุมครับ 

ปลัดอบต.  :        เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอทุกท่าน ดิฉันนาง
เพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกขอเรียนชี แจงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีสาระและประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี  

/เรื่องเดิม 
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เรื่องเดิม 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้าบลโนนยอ ได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก ( สายคลองสายไหม – กุดตาพรม ) บ้านยางหมู่ที่ 
2 ต้าบลโนนยอ อ้าเอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
โนนยอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นั น 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง ได้จัดท้าราคากลางงานก่อสร้างเพ่ือเสนอโครงการขออนุมัติ

ด้าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก ( สายคลองสายไหม – กุดตาพรม ) บ้านยาง 
หมู่ที่ 2 ท้าให้ราคากลางและปริมาณงานที่สภาอนุมัติไว้ไม่สอดคล้องกันประกอบกับราคาน ้ามันที่สูงขึ น 
และปริมาณงานเดิมไม่ได้ใส่ท่อเพ่ือระบายน ้าอาจท้าให้ถนนทรุดได้ 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 จึงขอเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงานดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีแก้ไข 



 

 ล ำดับที่ 
แผนงำน/งำน หมวด/ประเภท งบประมำณ ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมำยเหตุ 
 (จ่ำยเงินจำก) รหัสบัญชี อนุมัติ/บำท ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 

 ๑ จ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ   ๓๐๓,๐๐๐ โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและ โครงกำร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก   

   ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)     หินคลุก ( สายคลองสายไหม - กุดตาพรม ) (สายคลองสายไหม - กุดตาพรม ) บ้านยางหมู่ท่ี ๒   

         บ้านยางหมู่ท่ี ๒ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา   

         จ.นครราชสีมา     

         ปริมำณงำน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว  ปริมำณงำน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐   

      
  

  
๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ   

         และเสริมดินถมเป็นบางช่วง (ตามรูปแบบ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.เมตร    

         รายการท่ีอบต.โนนยอก าหนด) เสริมดินถมเป็นบางช่วงและวางท่อระบายน  า   

           คสล. (ตามแบบรูปรายการท่ีอบต.โนนยอก าหนด)   

          งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท   
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ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบตามเอกสารที่แจกค่ะ 
ประธานสภาฯ  : ครับตามที่ท่านปลัดได้ชี แจงรายการขอแก้ไขปริมาณงานโครงการก่อสร้าง มีสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติม

หรือไม่ เชิญอภิปรายครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 : เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสงพงษ์ ดาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2เจ้าของพื นที่ขอเสนอความเห็น

โครงการดังกล่าวเหมาะสมแล้ว และจ้าเป็นต้องวางท่อ 2 แถวเพื่อระบายน ้าให้ทันเวลาน ้าไหลหลากครับ 
ประธานสภาฯ : เชิญผอ.กองช่างอธิบายแบบแปลนเพ่ิมเติม 
ผอ.กองช่าง : เรียนท่านประธาน ท่านก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผู้อ้านวยการกองช่าง 

อบต.โนนยอ ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวที่สภาอนุมัติไว้ราคาเกินกว่าที่อนุมัติ ประกอบกับต้องแก้ไขแบบ
ให้มีท่อจึงต้องปรับความยาวโครงการลง ที่ปรับลงจะเป็นส่วนของหินคลุกส่วนงานดินเหมือนเดิมพร้อมวาง
ท่อ 14 ท่อนครับ 

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือเปลี่ยนแปลง
ค้าชี แจงโครงการจ่ายขาดตามเสนอหรือไม่       

ที่ประชุม :    อนุมัติ 14 เสียง 
ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

3.3 : การรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างโรงงานประเภทที่ 3  
ประธานสภาฯ : ตามท่ีส้านักอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีส้านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ นางศศิธร 
ประเสริฐรุ่งเรือง ประกอบกิจการขุดตักดิน-ทรายและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตั งอยู่หมู่ 7 ต้าบลโนนยอ 
อ้าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามโฉนดเลขท่ี 18924 , 18929 , 18930 , 22647   
รวม 4 แปลงนั น และอุตสาหกรรมได้ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา
เกี่ยวกับโรงงานประเภทที่ 3 ตามประกาศฉบับที่ 026/2561 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2561 ไปแล้วนั น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอได้รับการประสานจากผู้ประกอบการว่าอยากให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโนนยอได้พิจารณาความเห็นว่าจะมีความเห็นหรือคัดค้านอย่างไร ส่วนข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญเลขาสภาช่วยชี แจง เชิญครับ 

ปลัดอบต. :  เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอน้าเรียนข้อกฎหมายเพ่ิมเติมให้สมาชิกรับทราบว่าการประกอบกิจการ การ
ดูดทรายเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น 

ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 6 ) 

พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) คุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้ดูดทราย พ.ศ.2546 ข้อ 11 และข้อ 12 ผู้ขออนุญาตดูดทราย จะ

ด้าเนินการดูดทรายได้ก็ต้องได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่การอนุญาตดูดทรายไป
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นใด ก็ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั นๆด้วย 

ข้อเท็จจริง 
     จากประเด็นข้อกฎหมายที่กล่าวมาสรุปว่าที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นเราเพราะพื นที่ประกอบการเป็นพื นที่ใน
เขตต้าบลเรา ผู้ประกอบการต้องมาขออนุญาตขุดดินถมดินที่ อบต.โนนยอ และทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ผู้ประกอบการให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 3 
กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ออกใบอนุญาต ตามที่ท่านประธานได้เรียนที่ประชุมทราบแล้วว่า 

 
/ผู้ประกอบการ 
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ผู้ประกอบการอยากทราบความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนยอในฐานะเจ้าของพื นที่จะมี
ความเห็นอย่างไร เพ่ือน้ามติปประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 3 อยู่ที่สภา
แห่งนี จะพิจารณา 

ประธานสภาฯ : ครับการประกอบกิจการการดูดทราย จะต้องช่วยกันพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะจากปัญหาที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการรายเดิมเม่ือประมาณ 10 – 20 ปีที่ผ่านมาประกอบกิจการแล้วท้าให้ตลิ่งที่สาธารณะ
เสียหาย สภาพธรรมชาติถูกท้าลาย ก็อยากให้ช่วยกันพิจารณาให้ถี่ถ้วน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอ
ความเห็นเชิญครับ 

ก านันต าบลโนนยอ : เรียนท่านประธานสภา ผมนายอ้านาจ หงส์ดี ก้านันต้าบลโนนยอ ในส่วนของบ้านเขว้าหมู่ที่ 7 ที่ผม
รับผิดชอบเป็นพื นที่ๆผู้ประกอบการรายนางศศิธร ประเสริฐรุ่งเรือง ได้ประสานผมว่าให้ท้าประชาคม
หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนออกความเห็นว่าจะเข้าไปท้าประโยชน์ทีด่ินเขตบ้านเขว้าและขอมติให้ประชาคม
เห็นชอบว่า หากประกอบกิจการจะต้องใช้เครื่องจักรเข้าท้างานหรือขนสินค้าผ่านเส้นทางของชุมชน ที่
ประชุมมีมติเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2560 ว ่าไม่คัดค้านการใช้เส้นทาง ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการดูดทรายใดๆคงจะ
เป็นอ้านาจหน้าที่ของอบต.โนนยอ ที่จะพิจารณาตามอ้านาจหน้าที่ครับ 

ประธานสภาฯ : กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ประกอบการแจ้งความจ้านงมา ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างอิสระ โดยใช้ความ
รอบคอบเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นธรรม 

นายนวม  โตสนั่น : เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายนวม โตสนั่น อยากทราบว่าเค้าจะใช้เส้นทางไหนขนย้ายเครื่องจักร
และทรายต้องท้าแผนผังให้เราทราบชัดเจน การประกอบกิจการมันเป็นสิทธิของเขาแต่ต้องไม่เดือดร้อนเรา 

ก านันต าบลโนนยอ : ครับผมทราบจากชาวบ้านแล้ว เขาเป็นห่วงเรื่องขนย้ายทรายผ่านชุมชน จะท้าให้ถนนช้ารุดเสียหาย 
หากจะผ่านหมู่บ้านไหนก็อยากให้ประชาคมก่อน 

นายสมัย นามต้นทอง : เรียนท่านประธานสภาฯ ผมสมาชิกหมู่ 4 ขอเรียนปัญหาในอดีตที่ผ่านมา ท่าทรายสุขเกษมที่เลิก
กิจการไปแล้ว เมื่อได้ขนทรายผ่านชุมชนเกิดปัญหาชนโคชาวบ้าน เกิดความสูญเสียชาวบ้านเดือดร้อน ทั ง
เรื่องความปลอดภัยและผลการดูดทรายก็ท้าให้สภาพที่สาธารณะเสื่อมสภาพดินพังหายไปหมด ก็ไม่อยากให้
เกิดประวัติศาสตร์ซ ้ารอย 

นายทองค า เตาะไธสง : เรียนท่านประธาน ผมสมาชิกหมูที่ 3 ผมเคยได้ข่าวว่ามีการประท้วงท่าทรายในอดีตไม่อยากให้ซ ้า
รอยครับ 

นายสมพงษ์ ดาดี : เรียนประธานสภาฯผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ขอเล่าประสบการณ์เมื่อในอดีตมีกลุ่มชาวบ้านไปร้องเรียน
นายอ้าเภอว่าผู้ประกอบการจะบุกรุกท่ีสาธารณะโดยดูดทรายเข้าไปในเขตที่สาธารณะ และในเหตุการณ์
ดังกล่าวก็ยุติด้วยดี ผู้ประกอบการก็ไขตามข้อเรียกร้อง ส่วนเรื่องรถขนทรายผ่านหมู่บ้านมีปัญหาแน่นอนทั ง
เรื่องความปลอดภัยของชาวบ้าน 

ผู้ใหญ่หมู่ 1 : เรียนท่านประธานสภาฯ ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 อยากให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบ ปัญหาหมู่ 1 ทุก
วันนี ไม่มีปัญหาเรื่องเส้นทางเพราะผู้ประกอบการได้ท้าถนนเองแต่มีปัญหาการเกิดผลกระทบกับพื นท่ี
สาธารณะ เช่น หมู่ 1 ที่สาธารณะหายไปเป็นครึ่งเพราะเกิดการพังทลายของดิน เขาดูดทรายในที่ดินเขาก็
จริงแต่ที่สาธารณะเราเสียหาย หากเกิดปัญหาชาวบ้านจะว่าเราเป็นผู้น้าแต่ไม่ดูแลปกป้องทรัพย์สินแผ่นดิน 

นางสาวประคอง อุปาถย์ : เรียนท่านประธานสภา ดิฉันสมาชิกหมู่ 7 ดิฉันว่าการประกอบกิจการท่าทรายก็มีทั งผลดี-
ผลเสีย ซึ่งผลดีคือ ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ น ผลเสีย กระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าจะประกอบกิจการต้อง
ก้าหนดปักหมุดแนวเขตให้ชัดเจน ปัญหาคือที่ดินติดที่สาธารณะต้องให้ที่ดินมาสอบเขตที่สาธารณะให้
ชัดเจนก่อนการขุด – ดูดทราย และจะต้องปักหมุดเสาให้ชัดเจน 

 
/ก้านันต้าบล 
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ก านันต าบลโนนยอ : เรียนท่านประธานผมขอเสนอเพ่ิมเติมครับ ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขาต้องการด้าเนินการออก

ใบอนุญาตให้ถูกต้องอยู่แล้ว  ใคร หน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องส่วนไหนก็พิจารณาเป็นเรื่องๆและต้องถูกต้อง
ครับ 

ประธานสภาฯ : ครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันและได้แสดงความเห็นในวันนี เราจะลงความเห็นหรือไม่ เพราะประเด็นที่
เราพิจารณาว่า นางศศิธร ประเสริฐรุ่งเรือง จะขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 3 เพื่อ
ประกอบกิจการขุด – ดูดทราย และที่พูดคุยนี พวกเราสรุปว่าอย่างไร 

 
ที่ประชุม :       รับทราบและไม่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานประเภทที่ 3 แต่ก่อนด้าเนินการขุดดิน – ถมดินเพ่ือดูดทราย

จะต้องขอมติสภาให้ความเห็นชอบก่อน และให้จัดท้าประชาคมหมู่บ้านที่เส้นทางขนทรายผ่านประกอบค้า
ขอด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  : เรื่องอ่ืนๆ 

   การพิจารณาช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วยได้รับแจ้งจากนายวีรกิจ มีทรัพย์รุ่งเรืองได้มีความ
ประสงค์จะช่วยเหลือ 20,000 บาท โดยให้อบต.โนนยอพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับช่วยเหลือ 

ที่ประชุม   :      มีมติช่วยเหลือหมู่บ้านละ 2,000บาท โดยให้ส่งรายชื่อที่กองสวัสดิการฯภายในพรุ่งนี  15 ก.พ. 61 และ
การมอบจะให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่านร่วมกันตรวจเยี่ยมบ้านชาวบ้านเป็นก้าลังใจอีกทางหนึ่ง 

ปลัดอบต.โนนยอ : แนะน้าข้าราชการบรรจุใหม่ เชิญเจ้าตัวแนะน้ากับที่ประชุม 
นางสาวสกุัญญา อารีมิตร์ : เรียนท่านประธานและสมาชิก ดิฉันนางสาวสุกัญญา อารีมิตร์ ต้าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปคะ 

ฝากเนื อฝากตัวด้วยนะคะ 
ประธานสภาฯ : ครับในนามตัวแทนของต้าบลโนนยอก็ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ผมขอปิดการประชุม 
 
 

เลิกประชุม เวลา  12.20 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 
 


