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บันทึกรายงานประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

เวลา ๐๙ .๐๐ น. 

รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิศักดิ์   อินธิจันทร ประธานสภาฯ สิทธิศักดิ์   อินธิจันทร  

๒ นายประพงษ   หนูพันธ รองปรานสภาฯ ประพงษ   หนูพันธ  

๓ นายปริญญา   พรหมจักร เลขานุการสภาฯ ปริญญา   พรหมจักร  

๔ นายทันใจ   สุวรรณชัยรบ ส.อบต.หมู ๑ ทันใจ   สุวรรณชัยรบ  

๕ น.ส.ณิชกานต   ถามะพันธ ส.อบต.หมู ๒ ณิชกานต  ถามะพันธ  

๖ นายวันชัย   หลามงคล ส.อบต.หมู ๒ วันชัย   หลามงคล  

๗ นายวีระศักดิ์   กาญบุตร ส.อบต.หมู ๓ ลา  

๘ นายประสบชัย   โพสาวัง ส.อบต.หมู ๕ ประสบชัย   โพสาวัง  

๙ นายจํารัส   พุมแจ ส.อบต.หมู ๕ จํารัส   พุมแจ  

๑๐ นายประจวบ   ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ ประจวบ  ผาลิชัย-  

๑๑ นายสุนทร   แสนจันทร ส.อบต.หมู ๗ สุนทร แสนจันทร  

๑๒ นายสมชาย   ชํานาญกิจ ส.อบต.หมู ๗ สมชาย   ชํานาญกิจ  

๑๓ นายทนงศักดิ์   โพนแปะ ส.อบต.หมู ๘ ทนงศักดิ์   โพนแปะ  

๑๔ นายธวัชชัย   นัดสันเทียะ ส.อบต.หมู ๘ ธวัชชัย   นัดสันเทียะ  

๑๕ นายคําแดง   กาญบุตร ส.อบต.หมู ๙ คําแดง   กาญบุตร  

๑๖ นายสํารอง   พลเศษ ส.อบต.หมู ๑๐ สํารอง   พลเศษ  

๑๗ นายสุพล   บรรณบดี ส.อบต.หมู ๑๐ สุพล   บรรณบดี  

๑๘ นายคํามี   คําสราง ส.อบต.หมู ๑๑ คํามี   คําสราง-  

๑๙ นางพาดี   โพสาวัง ส.อบต.หมู ๑๑ พาดี   โพสาวัง  
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รายชื่อผูเขาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอนงคนาถ   กิณเรศ นายก อบต.ฯ อนงคนาถ   กิณเรศ  

๒ นายสุระชัย      พันธุโคตร รองนายก อบต.ฯ สุระชัย   พันธุโคตร  

๓ นายหมอก       กาญบุตร รองนายก อบต.ฯ หมอก   กาญบุตร  

4 นายศักดิ์ศรี      ปองกัน ผอ.สาธารณสุขฯ ศักดิ์ศรี   ปองกัน  

5 นายโย           มิ่งมิตรวัน ผอ.กองชาง โย   มิ่งมิตรวัน  

6 นายเฉลิมพล    ภูผานิล ผอ.กองการศึกษาฯ เฉลิมพล   ภูผานิล  

 

เปดประชุม  09.00 น. 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับเมื่อที่ประชุมพรอมผมขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที๑่ครั้งที๑่ประจํา
ประธานสภาฯ  วันที ่ ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
   ระเบียบวาระท่ี ๑. เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ (ไมม)ี 
   ระเบียบวาระท่ี ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
     ๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ 
   ครับตามเอกสารที่ไดสงใหทานสมาชิกทุกทานชวงนี้ก็คงจะใหทางคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมไดชี้แจงตอสภาเรียนเชิญครับ 
นายประสบชัย โพสาวัง ครับขอบคุณครับทานประธานผมประสบชัย โพสาวังในฐานะท่ีเปนประธานตรวจ 
ส.อบต.ม.๕ วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ก็ไดตรวจดูแลวก็ไมมี

ขอผิดพลาดอะไรนะครับ ขอบคุณครับ 
นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันท ครับมีสมาชิกทานไดที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม  ถาไมมีผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติสภาเลยนะครับ  สมาชิกทานไดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที ่๔  ครั้งที่ 

๑/2๕๖๒วันที๗่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สมาชิก ทานไดรับรองโปรดยกมือครับ มีทาน
ประพงษ หนุพันธ ทานทันใจ สุวรรณชัยรบ ทานวันชัย หลามงคล ทานณิชกานต 
ถามะพันธ ทานประสบชัย โพสาวัง ทานจํารัส พุมแจ ทานประจวบ ผาลิชัย  
ทานสุนทร  แสนจันทร ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ทานคําแดง กาญบุตร ทานทนง
ศักดิ์ โพนแปะ ทานสํารอง พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ทานคํามี คําสราง ทานพาดี 
โพสาวัง ทานปริญญา พรหมจักร ครับ ๑๖ เสียงมีสมาชิกแจงลาอยู ๑ ทานคือทานวี
ระศักดิ์ กาญบุตร ตองขออภัยที่ไมไดนับ องคประชุมและมีทานสมชาย ชํานาญกิจที่
ไมเขารวมประชุมมี ๒ ทานถือวารับรองเต็มสภาคงไมหามติอื่น  
 ระเบียบวาระท่ี ๓. เรื่องกระทูถาม  (ไมม)ี 

    ระเบียบวาระท่ี ๔. เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
๔.๑ โครงการบริหารจัดการใชประโยชนในที่ดินสาธารณะ  

ประโยชนที่มีการบุกรุกเพือ่ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปงบประมาณ พ.ศ.
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๒๕๖๓  ครับไนชวงนี้เดี๋ยวจะใหทางผูบริหารที่ไดยื่นญัตติไดชี้แจงในหลักการและ
เหตุผลของโครงการนี้นะครับเรียนเชิญทานนายกครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ คะเรื่องเมื่อวันที่ ๒๐ นายกก็ไดรับหนังสือจากทางนายอําเภอใหเขารวมประชุมโดย
นายก อบต.ฯ  เปนกรรมการรวมในเรื่องของการใชที่สาธารณะประโยชนที่ถูกลุกล้ํา  ทีนี้ทาง 

นายอําเภอก็ตรวจสอบท้ังอําเภอก็มีอยูสองแปลง ที่แปลงใหญและสามารถ
ดําเนินการไดก็ขอที่นาแยงในเรื่องของการดําเนินการก็คือของสหกรณ จะเขามาดูแล
ถาสมมุติวาเปนรูปรางหลังจากท่ีดําเนินการแลวไมมีการรองเรียนประชาชนเห็นชอบ 
ทุกเรื่องสาธารณูปโภคและก็ในสวนของการจัดแปลงกรมที่ดินเปนคนดําเนินการ 
สหกรณจะเขามาดําเนินการในเรื่องของใหน้ําใหไฟใหถนนขั้นตอนก็เพียงใหเรา
พิจารณาเทานั้นเอง ทุกอยางทางภาครัฐดําเนินการ  อันนี้เปนคําสั่งเปนนโยบาย ของ
ทานนายกประยุทธ  ที่ใหดําเนินการขั้นตอนตางๆ  นายกเองก็ยื่นญัตติใหเอกสารให
ดู  หวังวาสมาชิกก็คงไดศึกษามาพอสมควร  ในเรื่องของความเห็นชอบหรือไมเห็น 

   ชอบก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจนายกก็ยังไมทราบวา  หลังจากที่เราดําเนินการในเรื่องนี้เขา 
ก็จะไปประชาคม อีกรอบแตถาชาวบานไมเห็นดวยโครงการนี้ก็ตองพับไปหรือได
ดําเนินการไปบางสวนแลวถามีเรื่องรองเรียนก็ตองพับไปอีกเหมือนเดิม ทานไมตอง
กังวลเพราะวาที่ทําสําเร็จก็มีเจริญศิลปอากาศอํานวยและวานรแตของอากาศอํานวย
มีขอผิดพลาดหลายอยางโครงการนี้ก็เลยพับไปเห็นเปนรูปธรรมก็คือวานรและเจริญ
ศิลปที่กําลังดําเนินการอยูเพราะเจริญศิลปมีที่วางเปลาเยอะ สวนใหญจะเปน สปก.
อยากจะ ใหสภาไดศึกษาดูแตทางนายอําเภอก็ยังพูดอยูวาในเรื่องของการใหที่ทํากิน
ของชาวบาน ก็ใหพิจารณาดูที่วา คนที่เกิดประโยชนสูงสุดก็คือชาวบานที่เขาขยันแต
ไมมีที่ทํากินจริงๆโดยที่ตรงนี้ไมใหกอสรางสิ่งปลูกสรางถาวรแตถาเปนอยางเหลาหมู
อยางปศุสัตวสามารถดําเนินการไดแตถาโดยที่เปนยกแปลงถาเขาแจกจายให
กรรมสิทธิ์แลวสามารถท่ีจะตกเปนมรดกถึงลูกหลานไดแตถาทานไดถือครองแลวแต
ไมทําอะไรภายในหาปเขาก็สามารถยึดคืนไดเหมือนเดิม  โดยเขาจะแจงที่ทานบุกรุก
หรือวาที่เขาแจกจายไปนั้นเปนที่สาธารณะไมสามารถทําธุรกรรมไมวาจะเอาไป
จํานองอะไรไมได ก็นําเรียนสภาแหงนี้ไวแค นี้กอนคะ ขอขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับในเรื่องของดินที ่ศคล ในเอกสารที่ทานนายกถือวามีอยู 
ประธานสภาฯ  ๒ แปลง แปลงหนึ่ง ๑๓๙ ไร อีกแปลง ๒๓๑ ไร รวม ๓๗๐ ไรมีสมาชิกทานไดที่จะ 

สอบถาม เชิญทานรองประพงษครับ 
นายประพงษ หนูพันธ เรียนทานประธานผานไปถึงทานนายกครับกระผมประพงษ หนูพันธสมาชิกหมู ๑ 
รองประธาน ฯ  มวงไข  กระผมสอบถามโครงการจัดสรรที่สาธารณะใหแกราษฎรไมเขาใจวาจะ 

จัดสรรใหทั้งตําบลหรือเฉพาะหมูบานครับ 
นางอนงคนาถ กิณเรศ คะกราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ นายกองคการนายก 
อบต.ฯ   บริหารสวนตําบลมวงไขโดยเนื้อท่ีมีสองแปลง กลุมเปาหมายจริงๆก็คือเอาชุมชนที่อยู  

คือเอาตําบลเรากอนถาเหลือถาไมมีใครอยากไดคนที่จะคัดกรองก็คือผูใหญบาน และ
ก็ตัวสมาชิกเองวาคนคนนั้นไมมีที่ทํากินจริงๆและเปนคนขยันขันแข็งและในเรื่องของ
คาเชาปหนึ่งไมเกินรอยกวาบาทในเรื่องของการเชาที่ตรงนี้ถาเปนไปไดทางอําเภอ 
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ก็จะมาชี้แจงทั้งท่ีดินและสหกรณที่จะมาชี้แจงกลุมเปาหมายก็คนในตําบลเรากอนให
ตั้งแต ๕ ไรไมเกิน ๑๕ ไร  ถาเปนไปไดจะมีทั้งถนนเขาอาจจะทําลาดยางใหเราและมี
ไฟฟาและประปาเขามาคนที่รับผิดชอบก็คือสหกรณจังหวัดที่รับผิดชอบท่ีทานรอง
ถามเปาหมายคือใครอนันี้ก็คนใน ๑๑ หมูบานมาเปนอันดับตนๆไมจําเปนวาจะเปน
ญาติใครถาไมมีที่ทํากินแตขยันเขาก็จะพิจารณาอันนี้ขอนําเรียนไวแคนี้กอนขอบคุณ
คะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับตาที่นายกไดชี้แจงครับในวันนั้นผมก็มีโอกาสเขารวม
ประธานสภาฯ  ประชุม  ในสวนของผูปรกครองทั้ง ๑๑หมูบานหลายทานก็ไดสอบถามในเรื่องของ 

การใชประโยชน ยังไมแนวาเราจะไดใชทั้งสองแปลงนี้หรือเปลาก็ขึ้นอยูกับหลายๆ
สวนโดยสวนสภาเราตองใหความเห็นชอบกอนตามเอกสารผม ไมแนใจวาทางทาน
สมาชิกท่ีเกี่ยวของโดยตรงก็คือทานสมาชิกหมู ๖ ไมแนใจวาทางผูใหญของทานได 

   ประชาสัมพันธตรงนี้อยางไร ทานประจวบเชิญครับ 
นายประจวบ ผาลิชัย เรียนทานประธานที่เคารพ ผมประจวบ ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ตามหนังสือเอกสาร 
ทีส่.อบต.ม.๖ ทางทานนายกนํา เสนอตอสภาซึ่งทางหมู ๖ขณะนี้ยังไมรูเรื่องอะไรเลยนะครับและ

ทางผูนําก็ไมไดบอกกลาวใหราษฎรในหมูบานไดรับทราบเลยครับตรงนี้ผมเองก็ได
เห็นจากหนังสือเชิญประชุมครับทานประธานขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับตรงนี้คงจะใหนายกไดชี้แจงเพิ่มเติมอีกวาในลําดับขั้นตอนวาหนึ่งตองผาน
ประธานสภาฯ  ตรงไหนในสวนของการใชประโยชนของที่ตรงนี้เพราะทานเปนผูรับนโยบายจากทาง 

นายอําเภอมาเรียนเชิญครับ 
นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนทานประธานที่เคารพดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศนายกองคการบริหาร      
นายก อบต.ฯ  สวนตําบลมวงไข  ขั้นตอนการทําที่สาธารณะประโยชนที่มีการบุกรุกทางอําเภอและ 

อปท. เปนผูคัดเลือกแปลงสวนของอําเภอพังโคน  นายอําเภอก็บอกวาที่ดินของบาน
นาแยงมีที่อยูสองแปลง ตอนแรกเราไมเขาใจวาเปนพื้นที่ติดกันหรือไมแตพอมาดูตัว 
คสล. แลวจะมีท่ีเอกชนกั้นอยูแปลงหนึ่ง  ในเนื้อท่ีสองแปลงที่เชื่อมตอกันนั้น
นายอําเภอก็บอกไปวาขอที่นาแยงเพราะอําเภอพังโคนไมมีท่ีดินที่อ่ืนทางอําเภอ
คดัเลือกแปลงกับผูเขารวมประชุมทั้งสหกรณเรียบรอยแลว  เราก็จะตองผานตัวสภา
กอนถาสภาอนุมัติ ทางอําเภอกับทองถิ่นเราก็จะนัดประชาคมอีกทีหนึ่ง  วาชาวบาน
จะใหความเห็นชอบไหมในเรื่องของการจัดทําเรื่องนี้  แตจะตองผานเราไปกอน 
อําเภอ สหกรณ เจาหนาที่ที่ดินก็จะรวมประชาคมชาวตําบลมวงไขวาจะมีมติอยาง 
ไรและเราก็จะดําเนินการอีกทีหนึ่งในขั้นตอนของการจัดทําถาชาวตําบลมวงไขไมมี
ปญหาอะไรนายอําเภอ ก็จะทําหนังสือเห็นชอบจากทานผูวาและทางทานผูวาก็จะ
อนุมัติมาอีกที  ขั้นตอนไมไดจบอยูที่เราแคเราเห็นชอบในฐานะผูนําชุมชน ถาเรา
อนุมัติทางอําเภอก็จะมาชี้แจงใหรายละเอียดอีกทีวาจะจัดดําเนินการจัดแปลงได
อยางไรตั้งแต ๕ ไร ถึง ๑๕ ไร ใครบางท่ีจะได  ก็คือรายละเอยีดเขลาๆ อันนี้นายกก็ 

   ไดคุยกับทานผูนํารอบหนึ่งแลวแตตองผานสภาเรากอนหลังจากผานสภาเรียบรอย 
แลวทางนายอําเภอและ อปท. และสหกรณคอยจะมาประชาคมกับชาวบานอีกรอบ
ถาชาวบานไมเห็นชอบ   ก็เปนวาโครงการนี้พับไปทานไมตองกังวลก็นําเรียนสภาไว
แคนี้กอน ขอขอบคุณคะ 
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นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับ ถือวาสมาชิกทุกทานคงเขาใจ ถาสภาเห็นชอบถึงได
ประธานสภาฯ  ดําเนินการตอถาสภาไมเห็นชอบก็พับไป ในสวนที่นายกอธิบายในเรื่องของการ 

ประชาคมนั้นประเด็นหลัก  ก็คือเจาของพื้นที่หมู ๖ คือชุมชนที่ใชประโยชน ครับ
ทานประจวบเชิญครับ 

นายประจวบ ผาลิชัย เรียนทานประธานสภาผมประจวบ ผาลิชัย ส.อบต.หมู๖เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากหา
สอบต.ม.๖  ลืออยางนี้ครับทานประธานผมอยากจะใหทาง อบต. ของเราประชุมราษฎรภายใน 

พื้นที่กอน   แบบนี้จะเปนไปไดไหมครับทานประธานเพราะวาเดี๋ยวนี้ราษฎรในพื้นท่ี 
ยังไมทราบรายละเอียดและก็หลักการและเหตุผลดวยครับผมอยากจะนําเรียนเสนอ
อยางนี้ครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

นส.ณิชกานต ถามะพันธ เรียนทานประธานและสวัสดีสมาชิกผูทรงเกียติรทุกทานดิฉัน นางสาวณิชกานต  
ส.อบต.ม.๒  ถามะพันธสมาชิก อบต.ม.2ตามที่บอกการจัดการสาธารณะประโยชนที่มีการบุกรุก 

เพื่อขจัดความจน  และพัฒนาชนบทงบประมาณ ป ๒๕๖๓ คือที่ฟงมาในภาพรวม  
เขาบอกวาเลือกของตําบลมวงไขของสหกรณเลือกที่จะมาจัดที่ทํากินให  ทีนี้เปน
ภาพรวมทั้งอําเภอของเราตําบลมวงไขเราอยากใหคนตําบลเรา  มากกวาที่จะใหคน
ตําบลอื่น ที่สงสัยขอนี้ ทีนี้ตามที่บอกกวา ๑,๓๐๐ครัวเรือน  ทีพู่ดคนทั้งอําเภอนะคะ
ไมใชชาวตําบลมวงไขตําบลเดียวนะคะก็อยากจะสอบถามตรงนี้และก็ฝากสมาชิกทุก
ทานคะ ขอบคุณคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกทาน หลายทานหลายเหตุผลที่นายกชี้แจงความเขาใจของ
ประธานสภาฯ  ผมในสวนการขอ มติสภาเพื่อใหความเห็นชอบและข้ันตอนตอไปก็คือทางอําเภอเขา 

จะออกมาประชาคมก็คงจะเปนหมู ๖.เจาของพ้ืนที่โดยตรงหมูอื่นคงไมมีปญหาอะไร
มีแตไดกับได  ทางอําเภอก็คงจะมาชี้แจงกับหมู ๖ อีกครั้งหนึ่งผมคิดอยางนั้น  หรือ
ทาง อบต.เราเขาไปรวมประชาคม  สวนสภาในวันนี้ทานก็ใชดุลยพินิจวาประโยชน
นั้นจะเกิดกับพ่ีนองในเขตตําบลเราผมก็เชื่อวา ๓๗๐ ไร ที่นายกมาเสนอ  ก็บอกวา
จัดสรรคนละ ๕ ไรก็จะอยูที่ประมาณ ๗๐ กวารายในเขตตําบลเราก็คือคัดจาก ๑๑ 
หมูบานเทานั้น   ถาไมมีจริงๆคุณสมบัติไมครบจริงๆก็คอยจะขยายเปนคนอ่ืนที่ยื่น
เขารวมโครงการถาวันนี้สภาเห็นชอบทางผูบริหารก็คงจะนําเสนอตออําเภอซึ่งจริงๆ
แลวเลยเวลามาแลวละทางอําเภอบอกใหสงภายในวันที ่๒๕ มกราคมเราจะไปเปดวิ
เฉพาะเรื่องเดียวก็คงไมมีเวลาพอขนาดนั้นก็เลยเอามาเขาสภาสมัยนี้  เพื่อพิจารณา
เห็นชอบหลังจากสภาเห็นชอบก็คอยนําเสนอตอนายอําเภอก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งซึ่ง
ไมไดจบที่สภาเราวันนี้มีมติเห็นชอบแตพอออกไปประชาคมหมูบานชาวบานมีเหตุผล
ที่จะอางไมใหใชตรงนี้ก็พับไปมีทาใดจะสอบถาม เชิญทานประจวบครับ 

นายประจวบ ผาลิชัย ครับทานประธานที่เคารพ  ผมประจวบ ผาลิชัย ส.อบต.หมู ๖ครับ  ทานประธาน 
ส.อบต.ม.๖  ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเสนอใหไปรวมประชุมกับชาวบานกอนเพราะวาในพื้นที่ตรงนี้ 

ราษฎรบางสวน   ก็ไดใชประโยชนในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  ดังนั้นกอนที่สภาจะ
อนุมัติหรือมีมติอยางไร ผมอยากใหไปรวมประชุมชาวบานเสียกอนถาดําเนินการ
อยางนี้จะขอบพระคุณมากครับทานประธาน 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานประจวบ ในสวนที่ทานประจวบเสนอ   ก็คงจะใหทางทานผูบริหาร
ประธานสภาฯ  ไดชี้แจงในขั้นตอนตรงนี้ วาเราจะเลื่อนไปกอนหรืออยางไรหรืหามติสภาแลวคอยไป 
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ประชาคมชาวบานหรือจะประชาคมแลวคอยมายื่นญัตติทีหลังตรงนี้ก็แลวแตผมก็ให
เกียติรทุกทานอยูแลว  และทานผูบริหารจะวาอยางไรในเรื่องของทานสมาชิกหมู ๖
เสนอเรียนเชิญทางทานบริหารครับ 

นางอนงคนาถ กิณเรศ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนงคนาถ กิณเรศ  นายกองคการบริหาร
นายก อบต.ฯ  สวนตําบลมวงไขเรื่องของทานสมาชิกหมู ๖ ขอใหพิจารณาขอใหพูดคุยกับชาวบาน 

ในพื้นที่ ที่เขาทําประโยชนอยูแตดวยขั้นตอนจะมีอยูเปนหวงระยะ  พอหลังจากที่
ทางอําเภอ  กับทองถิ่นเลือกแปลง   อําเภอจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูถือ
ครองที่ดินใหความเห็นชอบและทางอําเภอจะจัดประชุมถาอยางไรก็เอาตามที่ทาน
ประจวบวาก็ไดแตวาจะเลยหวงระยะเวลาหรือเปลาแตถาเขาอยากทําจริงๆก็คงจะ
รอไดก็คงไมใชเรื่องเรงดวนกวาจะทําสําเร็จที่ประชุมมาก็คงไมต่ํากวาสองป ที่นายก
แจงวาตั้งแต ๕ ไร แตไมเกิน ๑๕ ไร  บางคนอาจไดถึง ๑๕ ไรถาเขาไมมีจริงสามารถ
ปรับเปนที่นาหรืออะไรก็ไดอยางท่ีนายกชี้แจง เปน ที่ ทํ า กิ น แล ะ ทํ า ป ร ะ โ ย ช น
สามารถตกทอดถึงลูกหลานเพียงแตไมสามารถทําเรื่องของธุรกรรมแคนั้นเอง 

   เราจะเอาเขาธนาคารหรือจํานองไมไดทีนี้สภาเราไมไดพิจารณาในเรื่องนี้  นายกก็จะ 
ไดรายงานนายอําเภออีกทีหนึ่งวาทางอําเภอพรอมที่จะเขามาชี้แจงรายละเอียดกับ
ทางตําบลเราเมื่อไหรก็แคนั้นเองหลังจากนั้นถาชาวบานเขาเห็นชอบเราคอยมา
พิจารณาสมัยประชุมหนาก็ได   เขาก็ดําเนินการมาเปนเรื่องเรงดวนอยูแตเอกสาร
เมืองไทยทุกทานก็คงทราบดีในเรื่องของความชาเร็ว  ที่จริงในสวนของนายกก็มีผู 

   ทัดทานและก็คัดคานอยูวาอยาเอาเขาแตในฐานะนายกเปนผูบริหารไดรับนโยบาย 
จากนายมาก็ขอเอายื่นกอนแตในสวนของสภาจะเห็นชอบไมชอบตรงนี้เปนอํานาจ 
ของทานดวยตัวนายกเอง  ที่เขาอธิบายใหนายกฟงถามีชาวบานที่ลุกล้ําไปแลว  ไม
วาจะสองไรสามไรเราก็จะไมใหเขาเพิกถอนสิทธิ์ ในตรงนั้นแตเราจะเพิ่มใหเขาอีก
อาจจะเปนหาไรและแจงวาที่เขาครอบครองเปนที่สาธารณะแคนั้นเองแตเขาสามารถ
ทํากินไดเราไมไดไปไลที่เขาบางคนอาจปลูกยางทําสวนทําอะไรแลว ในสวนนี้ถา
ประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการเขาประชาคมเรียบรอยแลว   ทางที่ดินก็จะไดขอ
งบประมาณจากทางท่ีดินมาตรวจสอบเขตรังวัตและก็แบงแปลงและก็มอบแปลงอีกที
หนึ่ง อันนี้คือขั้นตอนสุดทายที่ไมมีเรื่องคัดคานแลวตรงนี้ก็ขึ้นอยูกับประชาชนของ
ชาวตําบลเรา ผูที่จะไดรับประโยชนสูงสุดก็คือชาวตําบลเรา นอกจากวาเราไมเอาชาว
อําเภอพังโคนตําบลอื่นถึงจะไดรับประโยชนในสวนนั้นคะขอนําเรยีนแคนี้กอนคะ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทานนายกครับก็ถือวาในสวนของการพิจารณาในวันนี้ในเรื่อง   ของที่
ประธานสภาฯ  สาธารณะประโยชนจริงๆในสวนตัวของผมก็ไมอยากจะขามทางผูนําเจาของพื้นที่  

อยากจะใหเหมือนทานประจวบนําเสนอก็คือเลื่อนวาระนี้ออกไปกอนและก็เอา
บันทึกการประชุมของเราในวันนี้สงอําเภอ วาสภามีความเห็นวาอยากใหไปรวม
ประชาคมเจาของพื้นที่กอนเอาอยางนี้นะครับคงไมมีทานไดคัดคานถาอําเภอไป
ประชาคมก็คงจะแจงใหประชาชนทราบสวนพื้นที่ก็คงจะเปนหมู ๖ ถือวาในวาระนี้
เลื่อนออกไปกอน มีทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนไหมครับ  ถือวาใหผูบริหาร
แจงทางอําเภอใหไปประชาคมกอน ถาสภาเห็นชอบไปแลวเดี๋ยวเจาของพื้นที่อาจ
มองวาสภาเราไปรวบลัดขั้นตอนซึ่งเราก็ไมไดรีบเรงไมรูจะจบปไหนถือวาเลื่อนวาระนี้
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ไปกอนนะทานประจวบ แจงผูบริหารไดรับทราบนะครับ ถาประชาคมของหมู ๖ 
เปนอยางไรก็คอยยื่นญัตติอีกทีครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ก็คงจะใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงตอสภากอนเรียนเชิญครับ 

พ.ออ.สุมิตร ไชยวงค ครับเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก  คณะบริหารหัวหนาสวนราชการที่เขารวม
นักวิเคราะหฯ  ประชุมทุกทาน  ผมพ.อ.อ.สุมิตร ไชยวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนสําหรับการ 

เพิ่มเติมแผนในครั้งนี้  โดยหลักการและเหตุผล  เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบล
มวงไข  ไดรับแจงจากอําเภอพังโคน   เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยใหทําแผนฝกอบรมหลักสูตร   ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  ประจําองคกรปรกครองสวนทองถิ่น  ตามขอสั่งการของจังหวัด
สกลนคร  กรมสง เสริมการปรกครองสวนทองถิ่น   และกระทรวงมหาดไทยให
ดําเนินการตามนโยบาย   ศูนยอํานวยการใหญจิตรอาสาพระราชทาน ( ศอญ.จสอ.
พระราชทาน ) ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เปน
การนําแนวคิดการพัฒนาระบบปองกัน  การเตรียมความพรอมและการสราง
ภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับชุมชนในการเฝา
ระวังและรับมือกับ   สาธารณภัยตามหนังสือสั่งการอําเภอพังโคนดวนที่สุด                  
ที่ สน ๑๐๑๘/ว ๔๔๔ลงวันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๓ เรื่องการขับเคลื่อนปฏิบัติงาน
ชุดปฏิบัติการจิตรอาสาภัยพิบัติ  และหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปรกครองสวน
ทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๓๒๙ลงวันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
แนวทางการจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและหนังสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗ ลงวันที่๔ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๒เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติงานชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ เปนไปตาม
การเพิ่มเติมแผน  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปรกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ฑ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๐ โดยในกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เก่ียว กับ โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย   ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นสําหรับ
พระราชบัญญัติตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ดวยเมื่อแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลวใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ ก็คือระเบียบในการ
เพิ่มเติมแผนในครั้งนี้   สวนรายละเอียด ผ.๐๒ คลองจองกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   ตามหลักธรรมาภิบาล  และความมั่นคง                    
และสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.มวงไขที่ ๔ การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี  แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ ๑.โครงการฝกอบรมชุด
ปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลมวงไขเปาหมายจิตอาสา
ภัยพิบัติ อบต. มวงไข   งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท ตัวชี้วัด ประชาชนรอยละ 
๑๐๐ ไดความชวยเหลือจากภัยพิบัติ  ผลคาดวาจะไดรับ บรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ หนวยงานรับผิดชอบสํานักงานปลัด สําหรับการ
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เพิ่มเติมแผนก็มีเพียงเทานี้ มี ส.อบต.ทานไดสงสัยก็เชิญสอบถามไดเลยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณทางเจาหนาที่ไดชี้แจงในสวนของการเพ่ิมเติมแผน กลุมเปาหมายตาม
ประธานสภาฯ  เอกสาร แตยังไมระบุวาจิตอาสาภัยพิบัติคือกลุมเปาหมาย  ก็คือใชบุคลากรตรงไหน   

แตในเรื่องของงบประมาณเราเขาใจวาในเมื่อโครงการผาน แสดงวาผูบริหารตองหา
งบประมาณโอนมาตั้งเปนรายจายใหม ในงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แตกลุม 
เปาหมายผมไมแนใจวาทานใชในองคกรเราหรือในตําบลเรา  ใหเจาหนาที่ไดชี้ 

   แจงเพิ่มเติมวากลุมเปาหมายที่จะมาอบรมในตรงนี้  เรียนเชิญครับ 
พ.ออ.สุมิตร ไชยวงค เรียนทานประธานสภาทานคณะบริหารหัวหนาสวนราชการและสมาชิกทุกทาน     
นักวิเคราะหฯ  ผมพ.ออ.สุมิตร  ไชยวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนขอชี้แจงกลุมเปาหมายจิต 

อาสาภัยพิบัติ   ของเราทําการรับสมัคโดยตรง อบต.ละ ๕๐คนทั่วประเทศสมัครเปน   
จิตอาสาทางอําเภอเปนผูรายงานเขาไปที่กระทรวงมหาดไทยที่ยังไมไดเปนจิตอาสาก็
สมัครตรงนั้นไดเลยสวนการรับสมัครที่ผานมานาจะเสร็จสิ้นไปแลวประมาณเดือน
ธันวาคมที่ผมทราบมาเพราะโครงการนี้ผมเห็นแตหนังสือที่ทราบมานารับสมัคร               
คยีขอมูลไปเรียบรอยแลว ๕๐ ทานสวนรายละเอียดโครงการเขาพึ่งสงหนังสือมานะ
ครับใหดําเนินการตามขั้นตอนแรกคือใหจัดทําแผนใหเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
กอน  ลําดับตอไปคอยจัดหางบประมาณ  โดยการโอนหรือตั้ง เปนรายการใหมลําดับ
ตอไปก็จัดทําโครงการเพื่อฝกอบรมตอนนี้มีหลายมุม ประชุมก็ยังไมลงตัว  ทาง
จังหวัดจะบังคับให อปท. จัดอบรมที่ ปภ เขต ๗บางที่เจริญศิลปและก็ที่จําไมได สาม
ที่เราตองเดินทาง เอาจิตอาสาเราไปฝกอบรมนะครับ  ก็ยังมีขอถกเถียงกันอยู   มีขอ
ตอรองวาเราจะฝกที่ อบต.เราไดไหมงบประมาณก็จะลดลงในเรื่องคาเดินทาง  
ตอนนี้ก็คือลําดับแรก  คือการเพ่ิมเติมแผนไวกอนเพราะเปน น โ ย บ า ย จิ ต อ า ส า
พระราชทาน ๙๐๔ วปร นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิศักดิ์ อินธิจันทร ครับขอบคุณเจาหนาที่มีสมาชิกท่ีจะสอบถามไหมครับ ตรงนี้ถาอางหนังสือสั่งการ
ประธานสภาฯ  และก็จิตอาสา  พระราชทานก็คงไดตั้งนะครับก็คงจะขอความเห็นชอบจากทาน 

สมาชิกถาไมมีผูไดสอบถาม  ผมก็จะขอมติเพื่อเพิ่มเติมแผนในยุทธศาสตรที่ ๔ ใน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลมวงไขงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  สมาชิกทานใด
เห็นชอบ ใหเพิ่มเติมแผนโปรดยกมือครับ มีทานประพงษ หนูพันธ  ทานทันใจ 
สุวรรณชัยรบ  ทานวันชัย หลามงคล ทานณิชกานต ถามะพันธ ทานประสบชัย                
โพสาวัง  ทานจํารัส พุมแจ ทานประจวบ ผาลิชัย ทานสุนทร   แสนจันทร                  
ทานสมชาย ชํานาญกิจ ทานธวัชชัย นัดสันเที๊ยะ ทานคําแดง กาญบุตร  ทานสํารอง 
พลเศษ ทานสุพล บรรณบดี ทานคํามี คําสราง ทานพาดี โพสาวัง ทานปริญญา 
พรหมจักร ครับ ๑๖ เวียง ครับ ถือวารับรองเต็มสภาคงไมหามติอ่ืนครับ 

   ระเบียบวาระท่ี ๕. เรื่องอื่นๆ 
   ครับชวงนี้เรียนเชิญทานสมาชิกที่จะสอบถามในวาระอื่นๆเรียนเชิญชวงนี้เลยนะครับ  

ถาไมมีญัตติที่จะประชุมกอนเปนการเรงดวนก็คงจะเปน พฤษภาคมที่สภาเราได
กําหนดไว  เปนสมัยประชุมสมัยสามัญที่สองในสวนของสภาในวันนี้ อยางนอยๆก็ถือ
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วาในครั้งนี้ก็ถือวาเปนครั้งสุดทายของผมเหมือนกัน ที่จะแจงใหทานสมาชิกวาถาไมมี
โอกาสก็คงจะไดเขารวมประชุมครั้งนี้ครั้งสุดทาย  เพราะผมจะตองเปลี่ยนสายงาน
ใหมก็แจงใหทานสมาชิกถือโอกาสนี้ไดแจงใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ มีสมาชิก
ทานไดที ่จะสอบถามครับถาไมมีก็ถือวาขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานทางเจาหนาที่
หัวหนาสวนราชการตลอด จนถึงทานผูบริหาร  ก็ถือวาในวันนี้ทุกทานไดใหความ
รวมมือในการประชุมเปนอยางดีตองขอขอบพระคุณทุกๆทานอีกครั้งหนึ่ง  ขอปด
ประชุมครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
       นายปริญญา    พรหมจักร  ผูจดบันทึก 
              (เลขานุการสภาฯ) 
 
        นาย สิทธิศักดิ์    อินธิจันทร  ผูตรวจบันทึก 
             (ประธานสภาฯ) 
  
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นาย  ประสบชัย     โพสาวัง    ประธานกรรมการ 
 นางสาวณิชกานต       ถามะพันธ  เลขานุการ 

นาย  สุนทร            แสนจันทร   กรรมการ 
 นาย  ทนงศักดิ์       โพนแปะ      กรรมการ  


