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  รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที่  ๒8  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโนนสะอาดชั้น ๒ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น.  
************************************ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรยิันต ์ มุ่งแสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ สุริยันต ์ มุ่งแสง  
๒ นายประดิษฐ ์ วันนิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ ประดิษฐ ์ วันนิจ  
๓ นายสมควร กองแสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 1 สมควร กองแสน  
๔ นายประวิทย ์ จันพนม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ ประวิทย ์ จันพนม  
๕ นายวิชัย หนุ่มภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ วิชัย หนุมภูเขียว  
๖ นายวัชรพล รอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 1 วัชรพล รอดแก้ว  
๗ นายทอง พลโยธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ ทอง พลโยธา  
๘ นายไสว เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2 ไสว เกตมาลา  
๙ นายสังข์ทอง ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ สังข์ทอง ดีทอง  

๑๐ นายนิยม เฮืองหล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ นิยม เฮืองหล้า  
๑๑ นายสุวิทย ์ นามวงษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต 2 สุวิทย ์ นามวงษา  
๑๒ นายสีนวน กุดตุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ สีนวน กุดตุ้ม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายประสาท พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประสาท พาน้อย  
๒ นายค าพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ค าพอง สุวรรณบล  
๓ นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ประพิศ พลเขต  
๔ นายระเมียร สิงห์อาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบลโนนสะอาด ระเมยีร สิงห์อาจ  
๕ นายธงชัย วันนิจ เลขานการนายกเทศมนตรตี าบลโนนสะอาด ธงชัย วันนิจ  
6 สิบต ารวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย ์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด สิบต ารวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย ์  
7 สิบต ารวจเอกคมสินธุ ์ ประสมพืช รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด สิบต ารวจเอกคมสินธุ ์ ประสมพืช  
8 นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมเด็จ มุ่งวิชา  
9 นางพวงพยอม อุดชา ผู้อ านวยการกองคลัง พวงพยอม อุดชา  

10 นายสมพงศ ์ กว้างขวาง นายช่างโยธา สมพงศ ์ กว้างขวาง  
11 นายชาญชัย วีรปัญญานนท์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชาญชัย วีรปัญญานนท์  
12 นางวรนุด มุ่งวิชา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ วรนุด มุ่งวิชา  
13 นางอาริสษา ปริปุณณะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อาริสษา ปริปุณณะ  
14 นางสาวอรัญญา โนร ี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อรัญญา โนร ี  
15 นางสาวชุติมา กอผจญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ชุติมา กอผจญ  
16 นายอานันต ์ มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อานันต์ มีไกรราช  
17 นางสาวชลธิดา ศิริบุตร นักพัฒนาชุมชน ชลธิดา ศิริบุตร  
18 นายวรวุฒ ิ แสงเดือน ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป วรวุฒ ิ แสงเดือน  
19 นางสาวดวงจันทร ์ วันนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดวงจันทร์ วันนิจ  
20 นายพรพิชิต แก้วถังเมือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ พรพิชิต แก้วถังเมือง  
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สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี 2564 วันที่ ๒8 ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่ ตรวจ
นับองค์ประชุมปรากฏ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑๒ คน เข้าร่วมประชุม ๑๒  
คน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2564 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
- วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมที่ทราบ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- สวัสดีครับ คณะบริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และพนักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด
ทุกท่าน มีท่านใดแจ้งข้อราชการใดที่จะแจ้งขอเชิญเลขานุการประธานสภาชี้แจ้งข้อราชการ
ต่างๆ ครับ  
- อีกหนึ่งเรื่อง คือ ข่าวสารเกี่ยวโรคระบาดไวรัสโคโรน่าที่ก าลังระบาดอยู่ขณะนี้ จากการ
ประเมินสถานการณ์ "โควิด-19" หลังปีใหม่ 2565 เป็นสถานการณ์โอมิครอนในประเทศ 
การตรวจหาสายพันธุ์ตั้งแต่เปิดประเทศ ขอให้ท่านสมาชิกฯทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันตนเอง และขอความร่วมมือประชาชนตรวจ ATK เพ่ือคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้ที่
เดินทางมาจากท้องที่จุดเสี่ยง เพ่ือเฝ้าระวังการกักตัว เพ่ือความสบายใจแก่ทุกๆฝ่ายครับ  
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภา เสนอเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามระเบียบวาระการประชุม
ครับ 

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จากการที่เทศบาล
ต าบลโนนสะอาดได้ด าเนินการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ในรูปแบบของ ระบบบริการ
ออนไลน์ เป็น 1 ในเครื่องมือของนโยบายเมืองอัจฉริยะของรัฐบาลที่ได้พยายามผลักดันให้
ส่วน ข้าราชการทุกระดับน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
บริการประชาชน มีประสิทธิภาพทั่วถึง ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการผ่าน
ช่องทางระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ได้เล็งเห็น
การบูรณาการในการบริหารราชการให้จังหวัดหนองบัวล าภูมีการขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  จังหวัด
หนองบัวล าภู ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นนโยบาย (Agenda) การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kid) เพื่อพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาราชการ 4.0 
โดยน าเอาระบบนวัตกรรมทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก Smart kids มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีข้อมูลปฐมภูมิที่เชื่อมโยงทั้งระบบ โดยผู้เข้ามาศึกษาดูงานเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 – 23 
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ธันวาคม  2564 ซึ่งเทศบาลต าบลโนนสะอาดได้รับหน้าที่เป็นผู้รับรองการศึกษาดูงาน และ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการด าเนินการการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ 
(Smart Kid) และในวันที่ 18 มกราคม 2565 ทางจังหวัดหนองบัวล าภูจัดประชุมใหญ่สรุป
บทเรียน เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kid) ณ โรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัด
หนองบัวล าภู  
- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอ
เชิญด าเนินการประชุมตามหัวข้อต่างๆ ขอเชิญครับ 
1.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบล
โนนสะอาด  พร้อมวีดีทัศน์ 

สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์    ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เนื่องด้วยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562   
มาตรา 50 และมาตรา 51 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้าน
ต่างๆ  ประกอบด้วย (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (2) คุณภาพการให้บริการ (3) ความคุ้มค่า
ของภารกิจ และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการแก่
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเดือนธันวาคม เป็นเดือน
สุดท้ายของปี พ.ศ. 2564 และการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ. 2564 ซึ่งภารกิจของ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นการให้บริการสาธารณะตั้งแต่เกิด จนถึงตาย ซึ่งในปีที่ผ่านมามี
หลายกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้รับชมวีดีทัศน์และการรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลโนนสะอาดใน
ผลงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564  ขอเชิญรับชมครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- เมื่อท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับชมวีดีทัศน์ผลงานที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ. 2564  มี
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญครับ หากไม่มีข้อซักถามแล้วสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

1.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. ๒๕๖4) 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเสนอการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. ๒๕๖4) ครับ 
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สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน อาศัยอ านาจตามความ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผน พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 

นายอานันต์ มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทศบาลต าบลโนนสะอาด และพนักงาน
เทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายอานันต์  มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ( 1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564 )  กระผมขอสรุป เป็นภาพรวมเลยนะครับ ส่วนรายละเอียด
ต่างๆปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ครับ 

1. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. ผลการติดตามและประเมินฯ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลโนนสะอาด 
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564  จ านวน 352 โครงการ 
    1.1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน   133  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   37.87 หมายเหตุเป็นจ านวน
โครงการที่ไม่รวมเงินเดือน และค่าตอบแทน 

    1.2. โครงการที่ด าเนินการแล้ว   จ านวน   90  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   67.67 
1.3. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   7  โครงการ (กันเงินแบบยังไม่ก่อ   
       หนี้ผูกพัน)   คิดเป็นร้อยละ     5.26 
1.4. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  31  โครงการ  (โอนลดงบประมาณ)     
       คิดเป็น  ร้อยละ  23.31 เนื่องจาก การโอนลดงบประมาณส่วนใหญ่เป็น 

โครงการที่อยู่ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

2. งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564 จ านวน  270,432,953 บาท 

2.1 งบประมาณท่ีตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 จ านวน 39,279,980  บาท   คิดเป็นร้อยละ 14.52 หมาย
เหตุเป็นจ านวนเงินของโครงการที่ไม่รวมเงินเดือน และค่าตอบแทน 
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2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายแล้ว  จ านวน 37,224,603.72 บาท   คิดเป็นร้อยละ  
      94.77 
2.3 งบประมาณท่ีอยู่ระหว่าด าเนินการ(รายจ่ายค้างจ่าย) จ านวน 1,384,800  
      บาท   คิดเป็นร้อยละ 3.53 

 2.4 งบประมาณท่ีไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 137,109 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.35 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม หากไม่มีข้อซักถามแล้วสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564  ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564 )  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

1.3 รายงานการจัดท าและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

นายอานันต์ มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทศบาลต าบลโนนสะอาด และพนักงาน

เทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายอานันต์  มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2561  หมวด 5  ข้อ 26  และข้อ 27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ   (เอกสาร
ประกอบการประชุมฯ)  ดังนี้ 

1. ประกาศใช้แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศลงวันที่ 29 ตุลาคม  2564 (ขออนุมัติขยาย
เวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึก
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564)    

2. แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนน
สะอาด (วันที่ 28 ตุลาคม 2564) 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  (วันที่ 29 
ตุลาคม 2564) 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม หากไม่มีข้อซักถามแล้วสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบการ
รายงานการจัดท าและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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1.4 เรื่อง การประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ า
มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลโนนสะอาด พ.ศ. 2563 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงครับ 

นายอานันต์ มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทศบาลต าบลโนนสะอาด และพนักงาน
เทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่าน กระผมนายอานันต์  มีไกรราช นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่อง การประเมินการจัดการบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลโนน
สะอาด ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ 3 ปี ซึ่งได้ส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 85 คน โดยมีหัวข้อด้านการประเมิน จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 9  ตัวชี้วัด 2) ด้านผังเมือง จ านวน 2 ตัวชี้วัด 3) ด้านสาธารณสุข 
บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต จ านวน 8 ตัวชี้วัด 4) ด้านการศึกษา จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
5) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย จ านวน 2 ตัวชี้วัด 6) ด้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 7 ตัวชี้วัด 7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด และ 8) ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน จ านวน 1 ตัวชี้วัด ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 95.46 มีความพึง
พอใจ และ ร้อยละ 4.54 เห็นว่าควรปรับปรุง จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ทราบ ผลการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า (รายละเอียดตามเอกสาร
การกรอกข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564) ขอบคุณครับ    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- แจ้งการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่  
30  สิงหาคม 2564   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมเทศบาลให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและเอกสาร แนบท้ายรายงานการประชุม ขอให้
ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยค าใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

  - เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่  30  
สิงหาคม 2564 ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 วันที่  30  สิงหาคม 2564  จ านวน  ๑๒ เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือจัดท าที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทศบาลต าบลโนนสะอาด และพนักงาน
เทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่าน ตามหนังสืออ าเภอศรีบุญเรือง ที่ นภ 0318/4493 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือจัดท าที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนอง
เรือ (ป่าผาแดง) ซ่ึงป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีจ านวนเนื้อที่ 22,290 ไร่ ครอบคลุมในพ้ืนที่
ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง ต าบลอุทัยสวรรค์ ต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง ต าบลโนนม่วง 
ต าบลหนองกุงแก้ว ต าบลยางหล่อ ต าบลโนนสะอาด ต าบลนากอก และต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอศรีบุญเรือง โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยองค์กรปกครองประครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓   ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นค าขอ
ตามแบบ ป.ส. ๑๗ ท้ายระเบียบนี้ ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดี
ก าหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับค าขอ เมื่อได้รับค าขอตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าขอออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน และ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ  
ในกรณีที่ค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่
ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่
สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และให้ผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกที่จัดท าตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คืนค าขอพร้อมท าหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค า
ขอให้ทราบด้วย ผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่า
สงวนแห่งชาติหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็
ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืนให้ผู้ยื่นค าขอปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนให้แล้วเสร็จก่อนยื่น
ค าขอ เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายอื่นก าหนดไว้ว่าผู้ยื่นค าขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อน 
- ซึ่งแบบ ป.ส. 17 เป็นแบบค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
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ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นแบบค าขอที่จะขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะให้ส่วนที่
รับผิดชอบ ด าเนินจัดส่งค าขอนี้ครับ ซึ่งการจัดส่งแบบค าขอนี้ จะต้องเสนอญัตติเข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด มีมติเห็นชอบในการอนุญาตเข้าไป
ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในครั้งนี้ครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯ หรือเจ้าหน้าที่เทศบาล ท่านใดมีข้อสอบถาม ขอเชิญครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ให้ความ
เห็นชอบการพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือจัดท าที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ (ป่าผาแดง) โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดท าที่ดินท า
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเรือ (ป่าผา
แดง)  จ านวน  12  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าป ีพ.ศ. ๒๕65 และก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2566  

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
- การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมา (ยกเว้นปี 2564 เนื่องจากมีการเลือกตั้งจึงมี
การก าหนดสมัยประชุมครั้งแรก และสมัยสามัญอีกสามสมัย) มีการก าหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาดไว้สี่สมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญสมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  สิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
เป็นการประชุมก าหนดสมัยประชุมปีนั้นๆ 
สมัยสามัญสมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน  สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  เป็น
การประชุมเรื่องแผนพัฒนาต าบล 4 ปี 
สมัยสามัญสมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม  สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี เป็น
การประชุมพิจารณางบประมาณประจ าปีถัดไป 
สมัยสามัญสมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  สิ้นสุด วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี  เป็น
การประชุมผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

นายสุริยันต์   มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   ขอหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็น ๒ ประเด็น ได้แก ่
   - ประเด็นแรก คือ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  
   - ประเด็นที่สอง เป็นการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
      พ.ศ. ๒๕66  
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   ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอขอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕65 ว่าจะก าหนดในวันใดของแต่ละสมัย  ขอเชิญเสนอครับ  
   6.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
นายประดิษฐ์  วันนิจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผม นายประดิษฐ์  วันนิจ รองประธานสภาเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  จ านวน 4 สมัย ดังนี้  

๑) สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

2) สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

3) สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

4) สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

นายสุริยันต์   มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ตามที่ท่าน นายประดิษฐ์  วันนิจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้เสนอการ 
 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  เป็น 4 
สมัย ดังนี้ 

๑) สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

2) สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

3) สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

4) สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 
ผมขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   ๑.  นายประวิทย์  จันพนม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต  ๑  
             ๒.  นายไสว  เกตุมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต  ๒   
นายสุริยันต์   มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ครับ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่ามีผู้เสนอ
ก าหนด สมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕65  เพียงคน
เดียว  โดยก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาดประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  จ านวน 
4 สมัย ดังนี้  

๑) สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

2) สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 
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3) สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

4) สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  
๒๕65 ถึงวันที่ ๓0 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕65  มีก าหนด  30  วัน 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะชี้แจงหรือไม ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดชี้แจง ผม
ขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประจ าปี พ.ศ.  
 2565 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 

 - สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2565  ก าหนด  30  วัน 
 - สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน   -  30  มิถุนายน   2565   ก าหนด  30  วัน 

- สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม    -  30 สิงหาคม    2565   ก าหนด  30  วัน 
- สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม     - 30  ธันวาคม    2565   ก าหนด  30  วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566  ตั้งแต่วันที่  1 
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2566  ก าหนด  30  วัน  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็น 4 สมัย ตามวันที่กล่าวมาข้างต้น 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  1 
กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2566  ก าหนด  30  วัน จ านวน 12 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอเรื่องอ่ืนๆครับ 
สิบต ารวจโทศราวุธ  เชื้อไพบูลย์ ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทศบาลต าบลโนนสะอาด และพนักงาน
เทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกท่าน ในเรื่องอ่ืนๆ กระผมขอทบทวน เรื่อง “นวัตกรรมท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาการให้บริการแนวใหม่ตามแนวคิด Smart Government” เป็นการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ และระบบการให้บริการ จึงเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญ ในการน าจังหวัด
หนองบัวล าภู ไปสู่เป้าหมาย การเป็นเมืองน่าอยู่ ที่การให้บริการภาครัฐ มีความทั่วถึง 
ครอบคลุม ทีเ่ทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ด าเนินการไปท้ัง 8 Smart ได้แก่ 
(1) นวัตกรรม  ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าส่องสว่าง Smart I 
Pole   
(2) นวัตกรรม บุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก  Smart kids   
(3) นวัตกรรม  ฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว E-Smart Service   
(4) นวัตกรรม  บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน Smart Terrain  
(5) นวัตกรรม  การให้บริการรถฉุกเฉิน Smart EMS  
(6) นวัตกรรม  บริหารวัสดุครุภัณฑ์อัจฉริยะ Smart Karupan   
(7) นวัตกรรม  บริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ Smart Pet  
(8) นวัตกรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  Smart Care 
- ซึ่งนวัตกรรมต่างๆท่ีด าเนินการยังต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ 
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นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผมเข้ารับต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด กระผมได้เข้าร่วมประชุมต่างๆทั้งระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างมาก ซึ่งกระผมคิดว่าเรา
มาถูกที่ถูกทาง ท่านปลัดก็เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆจนได้เป็นต้นแบบของจังหวัด ส่วนคณะบริหารอาจจะมีความถนัดเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ก็ขอให้เราชาวเทศบาลต าบลโนนสะอาดร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
ผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียว ขอขอบคุณทุกๆท่าน ขอบคุณมากๆครับ 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
นายสังข์ทอง  ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายสังข์ทอง  ดีทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 
เนื่องจากทางเขต 2 มีปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากมาย ในปี พ.ศ. 2565 ขอจัดสรร
เครื่องจักรให้แก่ทางเขต 2 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายประสาท  พาน้อย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ส าหรับเครื่องจักรของ
โนนสะอาด ในปี 2564 ได้ท างานหนักมาก และตอนนี้พังทุกเครื่อง ก าลังรอซ่อมครับ ผม
สัญญาว่าในปี 2565 ทางเขต 2 จะได้เครื่องจักรเข้าไปปรับปรุงพื้นที่แน่นอนครับ  

นายค าพอง  สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายค าพอง  สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ใน
ฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร กระผมขออวยพรปีใหม่ 2565 ที่จะถึงนี้ ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองชาวต าบลโนนสะอาดให้สุขภาพแข็ง แรง ร่ ารวยด้วย
ยศถาบรรดาศักดิ์ ร่ ารวยทรัพย์สินเงินทอง ตลอดปี 2565 เทอญ 

นายไสว  เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2  
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายไสว  เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  เขต 2 
ประชาชนในเขต 2 ฝากเรียนถามการขอเอกสารสิทธิ์ในการท ากิน และที่อยู่อาศัย จะท า
อย่างไร เนื่องจากได้ท ากินมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว ขอบคุณครับ  

สิบต ารวจเอกคมสินธุ์ ประสมพืช  ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมสิบต ารวจเอกคมสินธุ์ ประสมพืช  ต าแหน่ งรองปลั ด เทศบาล
ต าบลโนนสะอาด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ์ในการท ากิน และที่
อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คงต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน และในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาทางสภา
เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวน
แห่งชาติ เพ่ือจัดท าที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองเรือ (ป่าผาแดง) เป็นการเบื้องต้นแล้วครับ 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 

ตรวจแล้ว การประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด   สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที ่  1  ประจ าปี พ.ศ.   ๒๕๖4 
ตรวจวันที่    5       เดือน     มกราคม        พ.ศ.    2565   

 
 
(ลงชื่อ)                    ไสว    เกตมาลา   ประธานกรรมการ 

                                                        (นายไสว   เกตมาลา) 
 

(ลงชื่อ)                  สุวิทย์    นามวงษา   กรรมการ 
             (นายสุวิทย์   นามวงษา) 

 
(ลงชื่อ)                วิชัย   หนุ่มภูเขียว   กรรมการ/เลขานุการ 
                       (นายวิชัย  หนุ่มภูเขียว) 

 

นายสุริยันต์  มุ่งแสง ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
- ขอขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนปัญหาทุกปัญหาครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดท่านใดเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิด
ประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐น.  
ลงชื่อ    ดวงจันทร์   วันนิจ     ผู้บันทึกการประชุม 

          (นางสาวดวงจันทร์  วันนิจ)  
                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                

 

ลงชื่อ  ชาญชัย  วีรปัญญานนท์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชาญชัย  วีรปัญญานนท์)  

                          หวัหน้าส านักปลัด 
 

ลงชื่อ สิบต ารวจโทศราวุธ  เชือ้ไพบูลย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (ศราวุธ    เชื้อไพบูลย์)  

               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

ลงชื่อ      สุริยันต์    มุ่งแสง      ตรวจถูกต้อง 
           (นายสุริยันต์   มุ่งแสง)  
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

   -  
 

 

 

 

 


