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-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
 สมัยสำมัญท่ี ๒ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  

 วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ   ๙.๐๐   น. 
   ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************** 
ผู้เข้ำประชุม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง จ ำนวน    ๑๕   คน    รำยนำม ดังนี้ 
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นำยก่วง             คงศิลำ 
นำยพนม           เทำกระโทก 
นำยพิษณ ุ         อุ่นด ี
นำงส ำรำญ        เหงี่ยมโพธิ์ 
นำยสมชำย        มนปำน 
นำยชัยทวัจน์        เขตเขว้ำ 
นำงสุขใจ            อุไรกลำง 
นำยอำคม           จ่ำงโพธิ์ 
นำงละมุน           มนปำน 
นำยฉัตรชัย         ฤำเดช 
นำยบุญเสริม      แมงกลำง 
นำยสุพจน์          ด้วงช้ำง 
นำงสีนวน           มั่นคง 
นำยแช่ม            ชินกระโทก 
นำยรอง             จันทศร 
นำงสำวบุณณดำ   สมศรี 

ประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำช้ำง 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๔ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๖ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๘ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๒ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๕ 
สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ 

ก่วง               คงศิลำ 
พนม              เทำกระโทก     
พิษณุ             อุ่นดี     
ส ำรำญ           เหงี่ยมโพธิ์ 
สมชำย           มนปำน 
ชัยทวัจน์          เขตเขว้ำ 
สุขใจ             อุไรกลำง 
อำคม            จ่ำงโพธิ์ 
ละมุน           มนปำน 
ฉัตรชัย          ฤำเดช 
บุญเสริม        แมงกลำง 
สุพจน์           ด้วงช้ำง 
สีนวน           มั่นคง 
แช่ม             ชินกระโทก 
รอง              จันทศร 
บุณณดำ       สมศรี 

ผู้ไม่มำ นำยสุริยำ         เพียรเพชร สมำชิกสภำ อบต. ม.๑๖ ไม่มำประชุม 
  ผู้เข้ำร่วมประชุม    
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
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นำยบุญส่ง       เชียงหนู 
นำยพิชิต          วิรัชมำศโกมล 
นำยวันทำ         เชื้ออินทร์ 
นำยชัชวำลย์     เชยโพธิ์ 
นำงสำวชนำภำ  เฮงสูงเนิน 
นำยณิชพน      จงฤทธิ์ 
นำงตุ๊        ไชยนอก 
นำยปัญญำ     อ่อนทองหลำง 

นำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
รองนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
เลขำนุกำรนำยก อบต.ท่ำช้ำง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ผู้ใหญ่บ้ำนสำมแคว หมู่ที่ ๔ 
ผู้ใหญ่บ้ำนพิมำน หมู่ที่ ๑๕ 
ผู้ใหญ่บ้ำนโนนไม้แดงเหนือ 
หมู่ที่ ๑๖ 

บุญส่ง           เชียงหนู 
พิชิต             วิรัชมำศโกมล 
วันทำ            เชื้ออินทร์ 
ชัชวำลย์         เชยโพธิ์ 
ชนำภำ         เฮงสูงเนิน 
ณิชพน         จงฤทธิ์ 
ตุ๊               ไชยนอก 
ปัญญำ        อ่อนทองหลำง 



-๒- 
เปิดประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น.   
  เมื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมำครบองค์ประชุมแล้ว   จ ำนวน ๑๕  คน  
เข้ำนั่งประจ ำที่ นำยก่วง  คงศิลำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมอบให้รองประธำนสภำฯจุด
ธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน และประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ใน
ครำวประชุมเม่ือวันที่  ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ  
สมัยที่ ๑/๒๕๖๓  ครั้งที่  ๑  ในครำวประชุมเม่ือวันที่  ๑๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัด
ขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Clusters 

ประธานสภาฯ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต. ท่าช้าง ท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องจากจังหวัด

นครราชสีมาได้ก าหนดการรวมกลุ่มพื้นที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) ของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างอยู่ใน Clusters  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ให้ ปลัต อบต. ชี้แจงรายในละเอียดเพิ่มเติม 
นางสาวบุณณดา  สมศรี 
ปลัด อบต. ท่าช้าง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้รับหนังสือ

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๐๐๒๓.๑๓/๕๙๕ ลงวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือ 

 
/องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง.... 



-๓- 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ที่นม ๘๑๓๐๖/ว ๓๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน 

๒๕๖๓ เรื่องขอเชิญร่วมโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ซึ่งก าหนดให้มีการร่วมลงนามใน
บันทกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
จ านวน ๑๒๙ แห่ง โดยที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา และมีสถานขนถ่ายขยะมูลฝอย ๒ สถานี ได้แก่ สถานีขนถ่ายชุมพวง 

 และสถานีขนถ่ายโนนสูง โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างหากเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวจะขนถ่ายขยะได้ที่สถานีขนถ่ายโนนสูง ตั้งอยู่ที่ต าบลใหม่  อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อปท.ที่จะส่งขยะ ณ สถานีโนนสูง มี ๔๖ แห่ง
จาก ๖ อ าเภอได้แก่ อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอโนนสูง อ าเภอโนนไทย อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอพระทองค า และอ าเภอจักราช ทั้งนี้หากเข้าร่วมโครงการจะ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยน าก าไรบางส่วนที่ได้จากการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามาค านวณผลประโยชน์ตอบแทนเป็นส่วนลดค่าก าจัดมูลฝอย 

 รายละเอียดปรากฏตามตารางรายงานผลการศึกษาที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว  ทั้งนี้การ
จัดเก็บขยะยังคงข้ึนอยู่กับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบิหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา ๑๗(๑๑) การก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

 มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจกการร่วมกันได้ เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว 
/นายชัยทวัจน์.... 



-๔- 
 
นายชัยทวัจน์  พงษ์อภิภูมณี  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  อภิปรายว่าการด าเนินการท าความตกลงดังกล่าวน่าจะเป็นผลดี

กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างในวาระต่อไปที่มีความพร้อมในการเก็บขยะใน
ชุมชน เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องที่ท้ิงขยะในอนาคต  

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม แต่ไม่มี สมาชิกท่านใด
อภิปรายเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่ม Clusters หรือไม ่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดัวยคะแนนเสียง ๑๕ เสียงเห็นชอบในการท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Clusters กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 

 
๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี  ๒๕๖๓ 

ประธำนสภำฯ  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำยบุญส่ง เซียงหนู 
นำยก อบต.ท่ำช้ำง มอบหมำยให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงเป็นผู้น ำเสนอต่อที่ประชุมสภำฯ 
นำงสำวบุณณดำ สมศรี 
ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำฯ เสนอต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้มีกำรประชุม 

ทบทวนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงห้ำปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และมี
แผนงำนโครงกำรที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม จึงได้จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำที่
มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงให้
ควำมเห็นชอบ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

 /หนังสือกรมส่งเสริม.... 



 
-๕- 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๑๔๐ ลง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ (COVID19) 

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๔๖๓ เรื่องการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโคนา ๒๐๑๙ (COVID19) จะ
คลี่คลาย โดยจังหวัดนครราชสีมาก าหนดให้จัดส่งโครงการที่จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ปรับปรุงเพ่ิมเติม ครั้งที่ ปี ๒๕๖๓ โดยจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงใน
รายละเอียด 

นางสาวชนาภา  เฮงสูงเนิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงในรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาห้าปี 

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นรายยุทธศาสตร์ 
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวแต่ไม่มีสมาชิกท่านใด 

อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนำห้ำปีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำช้ำง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี  ๒๕๖๓  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง เห็นชอบแผนพัฒนาห้าปี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปี  
๒๕๖๓ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
๕.๓  เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสภาพเหมืองดินหมู่ที่ ๑๖ บ้านโนน
ไม้แดงเหนือ เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร 
และอนุญาตให้เอกชนด าเนินการ 

ประธานสภาฯ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภาฯ 
 

/นายบุญส่ง.... 



-๖- 
นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง เสนอต่อที่ประชุมว่าได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ ๑๖ แจ้ง 
   ขออนุญาตเปลี่ยนสภาพเหมืองดินสาธารณประโยชน์ เป็นทางสาธารณประโยชน์ใน 

พ้ืนที่บ้านโนนไม้แดงเหนือ ซึ่งได้เชิญให้ผู้ใหญ่บ้านโนนไม้แดงเหนือได้เข้าร่วมประชุม
เพ่ือชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว ขออนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายปัญญา  อ่อนทองหลาง 
ผู้ใหญ่บ้านโนนไม้แดงเหนือ ชี้แจงว่า เนื่องจากเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณ นานางสมวัย เพียร

เพ็ชร ถึง นานางดวงจิต ทองไทย  ได้รับความเดือดร้อนในการขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าการเกษตร เดิมเป็นครองซอยส่งน้ าเข้าพ้ืนที่
ท านาของเกษตรกรแต่ปัจจุบันบริเวณนั้นเสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้ประโยชน์มานาน
แล้ว เกษตรกรได้ใช้เป็นทางสัญจรเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตร และทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าช้างได้เคยจะเข้าไปด าเนินการก่อสร้างถนนดินเมื่อหลายปีก่อนแต่ติด
ปัญหาที่เจ้าของที่ดินแปลงแรกท่ีติดกับถนนเข้าหมู่บ้านไม่ยินยอมจึงไม่ได้ด าเนินการ
ไปในครั้งนั้น แต่ปัจจุบันเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้ยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 
ประกอบกับเป็นความต้องการของประชาชนหรือเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนสภาพ
เหมืองดินดังกล่าวให้เป็นถนน จึงได้มีมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเห็นชอบให้
เปลี่ยนสภาพเป็นถนน โดยเรี่ยไรเงินกันเองเพ่ือเป็นค่าด าเนินการ ให้เป็นรูปถนน 
และในโอกาสต่อไปจะร้องขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างด าเนินการก่อสร้าง
เป็นถนนหินคลุกหรือถนนคอนกรีตในล าดับต่อไป 

นายบุญส่ง  เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าได้เคยมีแผนที่จะด าเนินการก่อสร้าง

ถนนบริเวณดังกล่าวแล้วแต่ติดปัญหากับท่ีดินแปลงแรก ตามท่ีผู้ใหญ่ได้ชี้แจงจึงไม่ได้
ด าเนินการในครั้งนั้น  ซึ่งครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรกับประชาชนบ้านโนนไม้แดงเหนือจะ
ด าเนินการเองโดยการสมทบทุนกันเองนั้น ถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน ในโอกาสต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างจะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว 
นายแช่ม  ชินกระโทก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ สงสัยในกรณีท่ีให้เอกชนหรือเกษตรกรด าเนินการก่อสร้างถนนเอง จะยึดว่าถนนนั้น

เป็นของตนหรือไม่อย่างไร 
/ประธานสภาฯ.... 



-๗- 
ประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นางสาวบุณณดา  สมศรี 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ การด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถมคลองเปลี่ยนสภาพเป็นถนน  ผู้ขอจะต้องเป็นทบวง
การเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาไป
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยให้ยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อม
เอกสารหลักฐานดังนี้ 
(๑) โครงการและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
(๒) รายละเอียดงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ 
(๓) รูปแผนที่และเนื้อท่ีตามหลักวิชาการแผนที่ ในกรณีที่มีหนังสือส าคัญ 
ส าหรับที่หลวงให้ใช้รูปแผนที่หลังหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง โดยก าหนดระยะและ
เนื้อท่ีบริเวณท่ีจะด าเนินการด้วย 
(๔) แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและภาพถ่ายที่ดินที่จะด าเนินการ 
(๕) ส าเนาระวางแผ่นที่ ส าเนาระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือส าเนา 
ระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้วแต่กรณี หมายสีแสดงอาณาบริเวณท่ีจะด าเนินการ 
(๖) ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงต าแหน่งที่ตั้งของที่ดิน 
โดยที่เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หมู่บ้านต้อง
ด าเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และหากด าเนินการเสร็จแล้วก็
ยังคงสภาพเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ราษฎรใช้ร่วมกัน เอกชนหรือเกษตรกรไม่
สามารถกล่าวอ้างว่าเป็นของส่วนบุคคลได้ 

ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องดังกล่าวอีก แต่ไม่มีท่านใดอภิปรายเรื่อง 
ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่า จะให้ความเห็นชอบให้บ้านโนนไม้แดงเหนือเปลี่ยน
สภาพเหมืองดินจากนานางสามวัย เพียรเพ็ชร ถึง นานางดวงจิต ทองไทย เป็นทาง
สาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร โดยให้เอกชนด าเนินการ
หรือไม ่
 

/มติที่ประชุม.... 



-๘- 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง เห็นชอบให้บ้านโนนไม้แดง

เหนือเปลี่ยนสภาพเหมืองดินจากนานางสามวัย เพียรเพ็ชร ถึง นานางดวงจิต ทอง
ไทย เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร โดยให้
เอกชนด าเนินการ และให้บ้านโนนไม้แดงเหนือด าเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายชัยทวัจน์  พงษ์อภิภูมณี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สอบถามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายเสาร์ถึงท านบตาเก๋งไม่ทราบว่า

โครงการดังกล่าวยังอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่อย่างไร และขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าถนนเสีย
เพ่ิมเติม 

นายแช่ม  ชินกระโทก  ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตก่อสร้างทางลาดยางเข้าบ้านพิมานเป็นอย่างไร
บ้าง 

ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญส่ง เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง ชี้แจงประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกหนองยางไปบ้านพิมาน 

ว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการซึ่งนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้ลงมาติดตามเรื่องนี้ 
ทั้งนี้ คงต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ ส่วนกรณีโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายนานายเสาร์ให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วยังอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี 

 ส่วนกรณีไฟฟ้าถนนที่เสียนั้นถ้าเป็นโคมไฟที่พ่ึงติดตั้งใหม่ให้แจ้งรองนายกใน
รายละเอียดจะได้ด าเนินการซ่อมแซมให้  และแจ้งให้สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านได้ส่ง
โครงการที่ต้องการด าเนินการเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมา
ให้ด้วย เพื่อจะได้พิจราณาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 

ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
             บุณณดำ   สมศรี ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
/คณะกรรมกำรตรวจ.... 



-๙- 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            พิษณุ       อุ่นดี 
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    สมชำย  มนปำน 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              

    ฉัตรชัย    ฤำเดช 
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
                 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ก่วง  คงศิลำ                     

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง เห็นชอบให้บ้านโนนไม้แดง

เหนือเปลี่ยนสภาพเหมืองดินจากนานางสามวัย เพียรเพ็ชร ถึง นานางดวงจิต ทอง
ไทย เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร โดยให้
เอกชนด าเนินการ และให้บ้านโนนไม้แดงเหนือด าเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายชัยทวัจน์  พงษ์อภิภูมณี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สอบถามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายเสาร์ถึงท านบตาเก๋งไม่ทราบว่า

โครงการดังกล่าวยังอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่อย่างไร และขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าถนนเสีย
เพ่ิมเติม 

นายแช่ม  ชินกระโทก  ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตก่อสร้างทางลาดยางเข้าบ้านพิมานเป็นอย่างไร
บ้าง 

ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายบุญส่ง เซียงหนู 
นายก อบต.ท่าช้าง ชี้แจงประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกหนองยางไปบ้านพิมาน 

ว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการซึ่งนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้ลงมาติดตามเรื่องนี้ 
ทั้งนี้ คงต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการ ส่วนกรณีโครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายนานายเสาร์ให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วยังอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี 

 ส่วนกรณีไฟฟ้าถนนที่เสียนั้นถ้าเป็นโคมไฟที่พ่ึงติดตั้งใหม่ให้แจ้งรองนายกใน
รายละเอียดจะได้ด าเนินการซ่อมแซมให้  และแจ้งให้สมาชิกในแต่ละหมู่บ้านได้ส่ง
โครงการที่ต้องการด าเนินการเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมา
ให้ด้วย เพื่อจะได้พิจารณาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกแต่ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 

ประธานสภาฯจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
                    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                                                 (นำงสำวบุณณดำ   สมศรี)                                                                

          เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง  
/คณะกรรมกำรตรวจ.... 



-๙- 
 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             
      (นำยพิษณุ            อุ่นดี) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๒/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
      (นำยสมชำย      มนปำน) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๔/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               
 
 
      (นำยฉัตรชัย        ฤำเดช) 
    สมำชิกสภำ อบต.ท่ำช้ำงหมู่ที่ ๘/ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำงมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมในครำวประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำช้ำงสมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่    สิงหำคม ๒๕๖๓ 
    
   

        (นำยก่วง  คงศิลำ)     
   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง   
 
 
 


