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รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน 

สมยัสามญั สมยัที่ ๒ (คร ัง้ที่ ๒) ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  

เม่ือวนัศกุร ์ที่ ๑๓  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นโนน 

-ผูเ้ขา้ประชุม 

 

ล าดบัที่ 

 

ช่ือ - สกลุ 

 

ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

 

หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

 

 

 

๑ 

 

 

นายสงกรานต ์ กดุทงิ 

นายสุพล  เพง็วชิยั 

นายไชยา  กงวงษ ์

นายสุรนิทร ์ ค ามลู 

นายประสงค ์จนัทรค์ าศรี 

นางวไิลพร  โนนจุ่น 

นายอดุม   ขนุจร 

นางจอมศร ี  แสนสมีนต ์

นายประเสรฐิ  กางจนัทา 

นายสมบูรณ ์ ค ามะมลู 

นายอบุล   โพธิ์กุล 

นายวเิชยีร  กดุทงิ 

นายอ านวย  กลบีเมฆ 

นายทองปกั   แกว้ใส 

นายนิมติร   โพธิ์ศร ี

นายจ าเริญ  ค าภเูวยีง 

 

 

รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม  

นายไสว  รุ่งแสง 

รายช่ือผูข้าดประชมุ 

-ไมม่ ี

ประธานสภา อบต.บา้นโนน 

รองประธานสภา อบต.บา้นโนน 

ส.อบต.หมูท่ี ่๑ 
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ล าดบัที่ 

 

ช่ือ  -  สกลุ 

 

ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

นายวชริพล   วสิลิา 

นายทองมว้น  โพธิ์ศร ี

นายเคนสม  สะตะ 

นางปราณี     แกว้น า้ใส 

นายชาตชิาย   เพง็วชิยั 

นายสงดั  พนัธุโพธิ์ 

นางวาร ี แสบงบาล 

นางกนกพร  ช านาญกลุ 

นายอดศิกัดิ์   ทรงคะรกัษ ์

น.ส.อารีรกัษ ์  เอกตาแสง 

นางพรธนพรรณ  สมสนิท 

น.ส.สมพร   โพธิ์ศร ี

น.ส.กนัตารชัต ์ แขง็ขนั 

นางมาลนีิ   แสวงด ี

น.ส.ธีรวรรณ  ปะวะส ี

 

นายก อบต.บา้นโนน 

รองนายก อบต.บา้นโนน 

รองนายก อบต.บา้นโนน 
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รองปลดั อบต.บา้นโนน 
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อดศิกัดิ์   ทรงคะรกัษ ์

อารรีกัษ ์  เอกตาแสง 

พรธนพรรณ  สมสนิท 

สมพร   โพธิ์ศรี 

กนัตารชัต ์ แขง็ขนั 

มาลนีิ   แสวงด ี

ธรีวรรณ  ปะวะส ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ก่อนที ่จะเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัสามญั  สมยัที ่๒ (คร ัง้ที ่๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญ 

ท่านอดุม  ขนุจร  ส.อบต.หมูท่ี ่๓  จดุธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยัครบั  ขอเชญิครบั 

เริ่มประชมุเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายสงกรานต ์ กดุทงิ  ประธานสภา อบต.บา้นโนน   เป็นประธานทีป่ระชมุ กลา่วเปิดการประชุมแลว้

ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชมุ  สมยัสามญั  สมยัที ่๒ (คร ัง้ท ี๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดงัน้ี 

ประธานสภาฯ  -ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่องทีป่ระธานสภาฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

-ผมไดต้รวจรายชื่อสมาชิกสภา อบต.บา้นโนน  ทีม่าประชมุวนัน้ี จ านวน ๑๖ ท่าน  อบต.

บา้นโนนมสีมาชิกสภาฯ ปจัจบุนั จ านวน ๑๗ ท่าน มาประชมุจ านวน ๑๖ ท่าน ขออนุญาต

ลาประชมุ ๑ คน  คือท่านไสว  รุ่งแสง ส.อบต.หมูท่ี ่๔ เน่ืองจากมกีจิธุระส่วนตวัที่

จ  าเป็นตอ้งลาในการประชมุในวนัน้ี  ถอืว่ามาครบทกุหมูบ่า้นและครบองคป์ระชมุ ผมขอ

เปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัสามญั สมยัที ่๒ (คร ัง้ที ่๒)  ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ ครบั  

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่แลว้ 

ประธานสภาฯ -ไมม่รีายงานการประชุม เสนอเพือ่ใหส้ภา อบต.บา้นโนน  ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

รบัรอง 

มตทิี่ประชมุ  -รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่อง   กระทูถ้ามทัว่ไป 

   -ไมม่ ี

มตทิี่ประชมุ  -รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่อง   ที่คณะกรรมการสภาทอ้งถิน่แต่งต ัง้ข้ึนพจิารณาแลว้เสร็จ 

   -ไมม่ ี

มตทิี่ประชมุ  -รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่อง   เสนอเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ประธานสภาฯ ญตัตทิี ่๕.๑  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระที ่๒ ช ัน้แปรญตัติ และวาระที ่๓ ช ัน้ลงมต ิ 

 -ครบั ตามที่สภา อบต.บา้นโนน ไดม้กีารรบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ไปแลว้

นัน้ กไ็ดม้กีารแต่งต ัง้คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ กไ็ดด้ าเนินการพจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เสรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้ และไดส้่งรายละเอียดใหป้ระธานสภา อบต.บา้นโนน ไดร้บัทราบผลการพจิารณา และ

ประธานสภาฯ  
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กไ็ดม้หีนงัสอืเชิญประชมุสภา อบต.บา้นโนน  สมยัสามญั สมยัที ่๒ (คร ัง้ที ่๒) ประจ าปี  

พ .ศ. ๒๕๖๔  กค็ือในวนัน้ีคือวนัที ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พจิารณาร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที ่๒ และวาระที ่๓  

ประธานสภาฯ -ก่อนอื่น ขอใหป้ระธานคณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

น าเสนอรายละเอยีดการประชมุของคณะกรรมการฯ ใหท้ี่ประชุมสภา อบต.บา้นโนน ไดร้บั

ทราบครบั 

นายสุพล  เพง็วชิยั -เรยีนประธานสภา อบต.บา้นโนน  สมาชกิสภา อบต.บา้นโนน  และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุ

ท่าน กระผมนายสุพล  เพง็วชิยั ประธานคณะกรรมการแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สบืเน่ืองคณะกรรมการฯ ไดน้ดัประชุมเพือ่พจิาณาร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอ้มรบัค าแปรญตัตนิัน้ ขอน าเสนอผลการประชมุใหท้ี่ประชมุ

สภา อบต.บา้นโนน รบัทราบ   ดงัน้ี 

-ตามมตทิี่ประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัสามญั สมยัที ่๒ คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๑๐ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่๑๒ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยสภา อบต.บา้นโนน ไดก้ าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัต ิใน

วนัที ่๑๐-๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มกี าหนดระยะเวลารบัค าแปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมน่อ้ยกว่า ๒๔ ช ัว่โมง และ

คณะกรรมการแปรญตัตฯิไดก้ าหนดนดัประชมุคณะกรรมการแปรญตัต ิในวนัที ่๑๒ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

บา้นโนน  นัน้  

ปรากฏว่า ไมม่ท่ีานสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนนไดย้ืน่ค าขอแปรญตัต ิ

และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนนกไ็ม่ยืน่ค าขอแปรญตัติร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

-คณะกรรมการแปรญตัตฯิ ก็ไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้มมีตทิี่ประชมุคณะกรรมการแปรญตัตฯิ เหน็ชอบยนืตาม

ร่างเดมิตามทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนนไดเ้สนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบา้นโนนพจิารณา จงึมมีตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ  ดงัน้ี 

มติที่ประชุม เหน็ชอบยนืตามร่างเดมิร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนนไดเ้สนอต่อสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นโนนพจิารณา 
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ประธานสภาฯ -ครบั ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ ไดน้ าเสนอไปแลว้ก็คือคณะกรรมการฯ 

มมีตยินืตามร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิมทีน่ายก อบต.บา้นโนน 

น าเสนอต่อที่ประชมุสภา อบต.บา้นโนน ประกอบกบัไมม่สีมาชิกสภาฯ ท่านยืน่ค าแปรญตัติ

ครบั  

 -มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ ีในการพจิารณาในวาระที ่๒ ข ัน้

แปรญตัติร่างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กถ็อืว่าไมม่กีารแปรญตัตใินตวัร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยงัยนืตามร่างเดมิตามทีส่ภาฯ ไดร้บัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัิ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแลว้ ล าดบัต่อไปผมขอมตทิี่ประชมุสภาฯ ครบั  

มติที่ประชุม -เหน็ชอบยนืตามร่างเดิมขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดว้ยคะแนน ๑๕ เสยีง ไม่เหน็ชอบไม่มี งดออกเสยีง ๑ เสยีง คอืประธานสภาฯ มีสมาชิก

สภาฯ อยู่ในที่ประชุมสภาฯ จ านวน ๑๖ คน 

ประธานสภาฯ -ครบั ล  าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในวาระที ่๓ ข ัน้ลงมตวิ่าจะใหต้ราเป็นขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรอืไม ่ซึ่งตอ้งขอมติทีป่ระชุมสภา 

อบต.บา้นโนน ครบั  ล  าดบัต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โนน ว่าจะเหน็ชอบตราร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หรอืไม่ครบั  ท่านใดเหน็ชอบกรุณายกมอืขึ้นครบั ท่านใดไม่เหน็ชอบกรุณายกมอืขึ้นครบั 

ผมขอแจง้มติทีป่ระชมุครบั 

มติที่ประชุม -เหน็ชอบใหต้ราเป็นร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ดว้ยคะแนนเสยีง ๑๕ เสยีง ไม่เหน็ชอบไม่มี งดออกเสยีง ๑ เสยีง คอืประธานสภาฯ (มี

สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจ านวน ๑๖ คน) 

ประธานสภาฯ -ญตัติที ่๑ กพ็จิารณาผ่านไปแลว้ ล  าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในญตัติที ่๕.๒ 

ญตัตทิี ่๕.๒ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิม่เตมิฉบบัที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใหน้ายก อบต.บา้นโนนน าเสนอ 

รายละเอยีดต่อที่ประชมุสภาฯ  

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั เน่ืองจาก อบต.บา้น

โนน ไดร้บันโยบายจากจงัหวดัขอนแก่น ใหด้ าเนินการการป้องกนั ควบคุม และรกัษาโรค

โควคิ ๑๙ ทีแ่พร่ระบาดไปท ัว่ประเทศในขณะน้ี ในส่วนของ อบต.บา้นโนน กไ็ดด้ าเนินการ

จดัตัง้ศูนยพ์กัคอย เพือ่เป็นทีส่งัเกตอาการผูท้ีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดัควบคุมสูงสุดเพือ่เฝ้า

ระวงัอาการ ในส่วนของสาธารณสุขอ าเภอซ าสูงกม็โีครงการทีจ่ะจดัต ัง้โรงพยาบาลสนามใน

ระดบัอ าเภอซ าสูงเพือ่รองรบัผูป่้วยทีเ่พิม่มากขึ้นจงึจดัท าโครงการขึ้นมาและขอรบัการ

สนบัสนุนงบประมาณจาก อปท.ในเขตอ าเภอซ าสูง แห่งละ ๗๕,๐๐๐ บาท เพือ่ไป

ด าเนินการตามโครงการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามเพือ่รกัษาผูป่้วยโรคโควคิ ๑๙ แต่การขอรบั

งบประมาณนัน้โครงการที่ขอรบัตอ้งปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จงึ



6 
 

มคีวามจ าเป็นตอ้งจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่เพิม่เตมิ ฉบบัที ่๔ ขึ้น เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึฉบบัที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ เบกิจ่ายเงนิ ฯ 

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเงนิอดุหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ -มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ผีมจะมติทีป่ระชุมสภาฯ ว่าจะ

เหน็ชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพิม่เตมิฉบบัที ่๔ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หรอืไมค่รบั กรุณา

ยกมอืขึ้นครบั  

มติที่ประชุม -เหน็ชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพิม่เตมิฉบบัที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดว้ยคะแนน

เสยีง ๑๕ เสยีง ไม่เหน็ชอบไม่มี งดออกเสยีง ๑ เสยีงคอื ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ -ญตัติที ่๕.๓  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ขอเชิญท่านนายก อบต.บา้นโนน น าเสนอรายละเอยีดใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั  เน่ืองจากมคีวาม

จ าเป็นตอ้งขอโอนงบประมาณมาตัง้จ่ายขึ้นเป็นรายการใหม ่เพือ่จดัซื้อเครื่องปัม๊น า้ประปา 

จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๓๕,๖๐๐ บาท เพือ่ใหใ้นงานกจิการประปา อบต.บา้นโนน 

หมูท่ี ่๑,๒ เน่ืองจากเครื่องทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

ครบั รายละเอยีดงบประมาณที่ขอโอนลดมาตัง้จ่ายซื้อเครื่องสูบน า้มอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน ๒ 

เครื่อง กต็ามเอกสารที่แนบมาพรอ้มน้ีครบั  

ประธานสภาฯ -ตามทีท่่านนายก อบต.บา้นโนน น าเสนอเหตผุลความจ าเป็นตอ้งจดัซื้อเครื่องสูบน า้ หรอื

เครื่องปัม๊น า้เพือ่ใชใ้นงานกจิการประปาของ อบต.บา้นโนน เน่ืองจากเครื่องเดมิช ารุดซ่อม

น ากลบัมาใชอ้ีกไมไ่ด ้จะตอ้งซื้อเครื่องใหมม่าแทน  มท่ีานใดจะสอบถามหรอืไมค่รบั ถา้ไม่

มผีมจะขอมตทิี่ประชมุครบั 

มติที่ประชุม -เหน็ชอบใหโ้อนงบประมาณมาตัง้จา่ยข้ึนเป็นรายการใหม่เพือ่จดัซื้อเครื่องสูบน ้ ามอเตอร ์

ไฟฟ้า จ านวน ๒ เครื่อง ดว้ยคะแนนเสยีง ๑๕ เสยีง ไม่เหน็ชอบไม่มี งดออกเสยีง ๑ 

เสยีง คอื ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชมุจ านวน ๑๖ คน) 

ประธานสภาฯ -ญตัติที ่๕.๔ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเปลีย่นแปลงค าชี้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเชิญท่านนายก อบต.บา้นโนน น าเสนอรายละเอียดใหท้ี่

ประชมุรบัทราบ 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านครบั  เน่ืองจากกองช่างได ้

เสนอเรื่องทีจ่ะซื้อเครื่องคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานแต่มเีหตขุดัขอ้งเน่ืองจาก

รายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้บญัญตังิบประมาณ และรายละเอียดทีจ่ะจดัซื้อมขีอ้ความทีไ่ม่

ตรงกนั สาเหตเุน่ืองจากการพมิพผ์ดิพลาดในข ัน้ตอนการจดัท าร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ 

๒๕๖๔ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณในการจดัซื้อเครื่อง

คอมพวิเตอรค์รบั ส าหรบัรายละเอยีดต่างๆ ตามเอกสารทีแ่จกใหไ้ปแลว้ครบั 
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ประธานสภาฯ -ครบั  ส าหรบัรายละเอียดการเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณกต็ามเอกสารทีไ่ดแ้จกใหท้ี่

ประชมุไปแลว้  เป็นการเปลีย่นค าชี้แจงรายการจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรข์องกองช่าง 

เน่ืองจากมกีารพมิพร์ายละเอียดผดิพลาดในช่วงการจดัท าร่างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มี

สมาชกิสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิี่ประชมุครบั 

มตทิี่ประชมุ -เหน็ชอบใหเ้ปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณเพือ่จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ ดว้ยคะแนน 

๑๕ เสยีง ไมเ่หน็ชอบไมม่ ีงดออกเสยีง ๑ เสยีง  คือ ประธานสภาฯ มสีมาชกิสภาฯ อยู่ใน

ทีป่ระชุมจ านวน ๑๖ คน 

ประธานสภาฯ  -ญตัติที ่๕.๕  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเปลีย่นแปลงระยะเวลาสมยัประชมุสภา อบต. 

บา้นโนน สมยัสามญั สมยัที ่๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เน่ืองจากผูบ้ริหาร อบต.บา้นโนน มี

เหตุความจ าเป็นทีจ่ะใหแ้กไ้ขระยะเวลาสมยัประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัสามญั สมยัที ่

๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากเดิมทีก่  าหนดระยะเวลาไวร้ะหว่างวนัที ่๑๖-๓๐ ตลุาคม 

๒๕๖๔ แกไ้ขใหมเ่ป็นระหว่างวนัที ่๑-๑๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เน่ืองจากผูบ้ริหารที่ญตัติ

ทีจ่ะเสนอใหส้ภา อบต.บา้นโนน ไดพ้จิารณาในช่วงตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบั  

สมาชกิสภาฯ ท่านจะสอบถามเหตผุลเพิม่เตมิอกีหรอืไมค่รบั ขอเชญิครบั ถา้ไมม่ผีมจะขอ

มตทิี่ประชมุครบั 

มตทิี่ประชมุ -เหน็ชอบใหเ้ปลีย่นแปลงสมยัประชมุสภา สมยัสามญั สมยัที ่๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดว้ยคะแนน ๑๕ เสยีง ไมเ่หน็ชอบไมม่ ีงดออกเสยีง ๑ เสยีง คือ ประธานสภาฯ มสีมาชิก

สภาอยู่ในทีป่ระชมุสภาฯ  จ านวน ๑๖ เสยีง  

ประธานสภาฯ  -ส าหรบัระเบยีบวาระที ่๕ กม็ญีตัติทีเ่สนอใหส้ภาฯ พจิารณา ๕ ญตัตกิไ็ดผ้่านการพจิารณา

ของสภา อบต.บา้นโนน ครบัทุกญตัตแิลว้ ล  าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่

๖ เรื่องอื่นๆ สมาชกิสภาฯ หรอืผูบ้ริหารทอ้งถิน่ มเีรื่องทีจ่ะเสนอในระเบยีบวาระอื่นๆ กข็อ

เชญิน าเสนอต่อที่ประชมุคบั 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่อง อืน่ ๆ  

ประธานสภาฯ -ครบั ในระเบยีบวาระอื่นๆ น้ี ท่านใดมเีรื่องทีจ่ะเสนอใหส้ภา อบต.บา้นโนน ไดร้บัทราบ 

หรอืปรกึษาหารอืกนักข็อเชญิครบั ขอเชญิท่านนายก อบต.บา้นโนน ครบั 

นายก อบต.บา้นโนน -ครบั ในวาระอื่นๆ ผมขอปรึกษาในที่ประชมุสภา อบต.บา้นโนน ว่าในตน้ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จะด าเนินการโอนงบประมาณในหมวดงบลงทนุกรณีที่ต ัง้งบประมาณจดัซื้อ

รถบรรทกุน า้อเนกประสงค ์ และร ัว่ก าแพงศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ  ว่าจะโอนงบประมาณไป

ตัง้จ่ายขึ้นเป็นรายการใหม ่ส่วนโครงการทีจ่ะด าเนินการกจ็ะใหใ้นแต่ละหมู่บา้นน าขอ้มลู

แจงใหน้กัวเิคราะหฯ์ เพือ่รวบรวมโครงการในแต่ละหมูบ่า้น กค็าดว่าจะมกีารประชมุสภาฯ 

ในช่วงตน้เดอืน ตลุาคม ๒๕๖๔ ในช่วงตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ประธานสภาฯ -ครบั ตามที่ท่านนายก อบต.บา้นโนน หารอืว่าจะมกีารโอนงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ในส่วนทีต่ ัง้จ่ายค่าจดัซื้อรถบรรทกุน า้ และค่าก่อสรา้งร ัว้ทีท่  าการ ศพด. โอนไปตัง้

จ่ายเป็นรายการขึ้นมาใหม ่ ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลงระยะเวลาการประชมุสภา สมยัสามญั 

สมยัที ่๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่ทีจ่ะมกีารประชุมทีเ่รว็ขึ้นกว่าเดมิ 

ประธานสภาฯ -มท่ีานใดไมม่เีรื่องอื่นๆ ทีจ่ะเสนออกีไหมครบั ถา้ไมม่ผีมจะขอปิดการประชุมในวนัน้ี  

ครบัส าหรบัการประชมุสภา อบต.บา้นโนน  สมยัสามญั  สมยัที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผมกไ็ดพ้จิารณาญตัตต่ิางๆ ทีผู่บ้ริหารเสนอใหส้ภา อบต.บา้นโนน ไดพ้จิารณาครบแลว้มี

ท่านใดสอบถามหรอืไม ่ถา้ไม่มผีมขอขอบคุณท่านที่ไดเ้สยีสละเวลา เขา้ร่วมการประชมุสภา

ฯ  ในครัง้น้ี 

-ปิดสมยัประชมุสภา  และเลกิประชมุสภาฯ    เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

 

          

 

           (ลงชื่อ)                  ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

       (นายไชยา  กงวงษ)์ 

                              เลขานุการสภา อบต.บา้นโนน 

 

 

 

     (ลงชื่อ)     

      (นายสงกรานต ์ กดุทงิ) 

     ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน 

      

  

 


