
บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2/2563 

วนัท่ี  13 สิงหาคม   2563  เวลา  09.50 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ชั้น 2 

...................... 
ผูม้าประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายมานิตย ์ นอกสระ   ประธานสภา อบต. โนนกอก  มานิตย ์ นอกสระ    
2 นายเกียรติชยั  นอกสระ  รองประธานสภา อบต. โนนกอก  เกียรติชยั  นอกสระ   
3 นายนนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 นนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์  
4 นายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 สืบพงษ ์ สมบติัหลาย  
5 นายกุศล   ทาภกัดี   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  8 กุศล   ทาภกัดี    
6 นางสาวล าไย  ยนืยาว สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ล าไย  ยนืยาว  
7 นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ประดิษฐ ์ เคา้เขียว    
8 นายสมชาย  เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 สมชาย  เลิศขามป้อม  
9 นายสุริยา  วญิญายงค ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 สุริยา  วญิญายงค ์  

10 นางถวลิ  หารธงไชย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 ถวลิ  หารธงไชย  
11 นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 ธนูศร  ลอยเมืองกลาง  
12 นายสมใบ  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  4 สมใบ  นามโพธ์ิ  
13 นายสุพล  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สุพล  นามโพธ์ิ  
14 นายถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 ถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์  
15 นายอ ามร  พลชาลี สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 อ ามร  พลชาลี  
16 นายสมศกัด์ิ   อินตาหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 สมศกัด์ิ   อินตาหามแห  
17 นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สัมฤทธ์ิ  ดีหามแห  
18 นางทองไข่  ชินรัตร สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  7 ทองไข่  ชินรัตร  
19 นายเพิง  ลา้นนอ้ย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 เพิง  ลา้นนอ้ย  

 
 
 ผูไ้ม่มาประชุม   ไม่มี 
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ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง  ช่ือ   -  สกุล หมายเหตุ 
1 นายศุภกรณ์  วงัสระ   นายก อบต. โนนกอก  ศุภกรณ์  วงัสระ    
2 ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต. โนนกอก  ส.ต.ท.อุเทน  สถาน   
3 นายทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ รองนายก อบต.โนนกอก ทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ  
4 นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขนุการนายก อบต.โนนกอก สุวรรณ  โคตรโนนกอก  
5 นายวศิน  กางสูงเนิน รองนายก อบต.โนนกอก วศิน  กางสูงเนิน  

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.50 น.  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก   ไดแ้จง้วา่วนัน้ีเป็นการประชุมสภา อบต.โนนกอก  
 สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2/2563  และแจง้วา่มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้ง  แลว้ได ้
 ประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกอก 
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต. รับรองรายงานการระชุมคร้ังท่ีผา่นมา คือ การประชุมสภา อบต.โนนกอก  

สมยัสามญั สมยัท่ี 2   คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม  2563  มีสาระส าคญัท่ีสภา อบต.โนน
กอก ไดมี้มติเห็นชอบ อนุมติั เร่ืองท่ีเสนอใหม่ คือ เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่ายบริหารเร่ือง 
เห็นชอบ เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัท่ี 6  แผนงานการศึกษา  
จ านวน 5  แผนงาน เป็นแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ จ านวน 2 แผนงานเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 แผนงาน เป็นแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ  านวน 6  
แผนงาน เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 13 แผนงาน เป็นแผนงานไฟฟ้าถนน  
จ านวน 9 แผนงาน  เป็นแผนงานการเกษตร จ านวน 1 แผนงาน เป็นแผนงานบริหารงานคลงั 
จ านวน 1 แผนงานและ เป็นบญัชีครุภณัฑ ์จ านวน 17 รายการ และ อนุมติัให้โอนลดและโอนเพิ่ม
งบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความขน้เหลวของคอนกรีต 
Slump  Test  งานกองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 18,000 บาท   และการพิจารณาเพื่อขออนุมติั
สภา อบต.โนนกอกเพื่อจ่ายขาดเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ (๑ 
ต าบล ๑ แหล่งน ้า) จ  านวนเงินสะสม  7,575,633.23   บาท (เจด็ลา้นหา้แสนเจด็หม่ืนเกา้พนัหกร้อย
สามสิบสามบาทยีสิ่บสามสตางค)์  เม่ือท าการกนัเงินสะสมตามเง่ือนไขแลว้คงเหลือท่ีจะจ่ายขาด
ตามอ านาจหนา้ท่ี จ  านวน 3,593,857.50  บาท  (สามลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้สิบเจด็
บาทหา้สิบสตางค)์ แต่อบต.โนนกอกขอจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินการในโครงการขดุลอกล าหว้ย 
วงัลึก หมู่ท่ี 3 จ านวน 500,000  บาท และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3  คน 
ลงนามครบทั้ง  3 คน ไม่มีการแกไ้ข  
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ท่ีประชุม สภา อบต. โนนกอก เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา       
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทูถ้าม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินแต่งตั้ง พิจารณาแลว้เสร็จ  ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่าย 
 บริหารเร่ือง 5.1 การเสนอร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชิญนายก อบต.โนนกอก 
นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน 
 กอก จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอกอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้นในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนกอกจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานการณ์คลงั
ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการในงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปน้ี  

                1. สถานการณ์คลงั งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนัท่ี 20  
 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงิน ดงัน้ี เงินฝากธนาคาร จ านวน  
 27,222,302.67 บาท เงินสะสม จ านวน 7,543,797.79 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 
 10,071,444.07 บาท รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 4 
 โครงการ รวม 182,495.00 บาท รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 0 โครงการ 
 รวม 0.00 บาท เงินกูค้งคา้ง จ  านวน 0.00 บาท 
              2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 รายรับจริง จ  านวน 46,506,851.19 บาท ประกอบดว้ย หมวดภาษีอากร จ านวน 20,720.75 บาท /
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 180,404.00 บาท/ หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น
 จ านวน 48,018.88 บาท/หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์จ านวน 0.00 บาท /หมวด
 รายไดเ้บด็เตล็ด จ านวน 299,800.00 บาท/ หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท/ หมวดภาษี
 ดสรร จ านวน 18,303,100.56 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 27,654,807.00 บาท /เงิน
 อุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 477,744.00 บาท 
  3. รายจ่ายจริง จ  านวน 39,667,487.44 บาท ประกอบดว้ย งบกลางจ านวน 13,963,763.82
 บาท /งบบุคลากรจ านวน 10,395,126.00 บาท / งบด าเนินงาน จ านวน 8,242,417.62 บาท/งบลงทุน 
 จ านวน 5,032,140.00  บาท/ งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 บาท / งบเงินอุดหนุน 2,034,040.00 บาท/รายจ่ายท่ี
 จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 477,744.00 บาท / รายจ่ายท่ีจ่ายจาก 
 เงินสะสม จ านวน 1,089,500.00 บาท / รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 
 4,915,000.00 บาท / รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท 
  4. ค  าแถลงรายไดง้บประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 4.1  หมวดภาษีอากร ประมาณการไว ้46,460  บาท  

4.2  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ประมาณการไว ้346,100  บาท 
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 4.3  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น ประมาณการไว ้52,000  บาท 
4.4  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด ประมาณการไว ้318,400  บาท รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 762,960 บาท  

 4.5  หมวดภาษีจดัสรร ประมาณการไว ้27,031,440  บาท 
 4.6  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล  ประมาณการไว ้38,250,000  บาท 
 รวมประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 66,044,400 บาท 
  5. ค  าแถลงงบประมาณแยกจ่ายตามงบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 5.1  งบกลาง ประมาณการรายจ่ายไว ้ 22,863,011  บาท 
 5.2  งบบุคลากร ประมาณการรายจ่ายไว ้ 17,547,690  บาท 
 5.3  งบด าเนินการ ประมาณการรายจ่ายไว ้13,580,770  บาท 
 5.4  งบลงทุน ประมาณการรายจ่ายไว ้ 8,517,629  บาท 
 5.5  งบเงินอุดหนุน ประมาณการรายจ่ายไว ้66,094,400  บาท 
  6. ค  าแถลงงบประมาณแยกรายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 12,380,296  บาท 
 6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 1,300,280  บาท 
 6.3  แผนงานการศึกษา  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 10,111,780  บาท 
 6.4  แผนงานสาธารณสุข  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 3,842,750  บาท 
 6.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 2,123,630  บาท 
 6.6  แผนงานเคหะชุมชน  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 4,341,843  บาท 
 6.7  แผนงานการศึกษาศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ประมาณการรายจ่ายไว ้ 923,000  บาท 
 6.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประมาณการรายจ่ายไว ้ 8,017,779  บาท 
 6.9  แผนงานการเกษตร  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 95,000  บาท 
 6.10  แผนงานงบกลาง  ประมาณการรายจ่ายไว ้ 22,908,069  บาท 
 ท่ีไดช้ี้แจงในเร่ืองสถานการณ์คลงั การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563ค าแถลง 
 งบประมาณประมาณการรายได ้รายจ่ายตามงบต่าง ๆ รายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆในส่วน
 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามส านกั / กอง หรือรายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ ก็จะมีรายละเอียด- 

ในรูปเล่มท่ีไดแ้จกใหก้บัท่านสมาชิก อบต.ไปแลว้ก็ขอใหท้่านสมาชิก อบต.ไดดู้ตามรายละเอียด
รูปเล่มท่ีไดศึ้กษามาแลว้ 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ตามท่ีนายก อบต.โนนกอก ไดอ่้านค าแถลงร่าง 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวาระแรก เป็นวาระรับหลกัการ ขอเชิญท่าน
 สมาชิก อบต.โนนกอก ไดอ้ภิปรายในวาระแรกน้ี ขอเชิญ 
นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ดูจากค าแถลงงบประมาณเก่ียวกบัประมาณการ 
 รายได ้ท าไมรายไดจ้ดัเก็บเองในช่องงบปี 2564 จึงประมาณการต ่าลงกวา่  2  ปีท่ีผา่นมา  
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นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญนายก อบต.โนนกอก 
นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก  ขอใหป้ลดั อบต.โนนกอก ช้ีแจงแทน 
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต.โนนกอก  เหตุผลท่ีตอ้งประมาณการรายไดท่ี้จดัเก็บเองต ่า เพราะวา่ เดิมใน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 จะมีการประมาณการรายไดจ้ากภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษี
 โรงเรือนและท่ีดิน ต่อมาท่ีการยกเลิกภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มาใชภ้าษีท่ีดิน
 และส่ิงปลูกสร้าง แต่ตอ้งประมาณการต ่า เพราะในปีแรกถา้เป็นท่ีดินอยูอ่าศยัเองกบัท่ีดินท่ี
 ประกอบการเกษตรกรรม ถา้ราคากลางประเมินไม่ถึง 50 ลา้น ก็ไดรั้บการยกเวน้ แต่ท่ีจะจดัเก็บได้
 ในปีแรก คือท่ีดินท่ีเป็น นส. 3 / สปก./สค. 1 เท่านั้นแต่ท่ีดินลกัษณะท่ีจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
 สร้างไดใ้นต าบลโนนกอก ก็มรจ านวนไม่มากท าใหป้ระมาณการรายไดภ้าษีท่ีจดัเก็บไดเ้องต ่ากวา่ปี
 ท่ีผา่นมา 
นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 2 ดูจากแผนงานการศึกษาศาสนาวฒันธรรมและ 

นนัทนาการ ค่าใชจ่้ายงานประเพณีสรงน ้าพระภูกระแต หมู่ท่ี 2 อยากทราบวา่ท่ีจดังานไปทุกปี มี
ค่าใชจ่้ายคงเหลือหรือไม่  แลว้ถา้หากคงเหลือน่าจะน าไปด าเนินการในการจดัหาน ้า ข้ึนไปใชบ้น
เขาเพราะตอ้งขอรถน ้าของ อบต.ไปใหบ้่อย ๆ  ไปแต่ละคร้ังก็ไม่สามารถบรรทุกไปเต็มคนัได ้  

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ในวาระน้ี เป็นวาระการอภิปรายรับหลกัการ วาระแรก 
ของร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 คงยงัไม่ตอ้งให้
นายก อบต.โนนกอก ตอบช้ีแจง คงจะเป็นในวาระ อ่ืน ๆ  

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ถา้ไม่มีท่านใด อภิปราย ซกัถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็น 
 ขั้นตอนการลงมติ 
มติท่ีประชุม สภาอบต.โนนกอก เห็นชอบ ร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
 2564 ในวาระแรก  วาระรับหลกัการ จ านวน 19 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  หลงัจากท่ีผา่นวาระรับหลกัการเห็นชอบ ร่างขอ้บญัญติั  

อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  การ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ แต่งตั้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน ขอเชิญท่ีประชุมวา่เห็นควรท่ีจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน ก่ีคน  

นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5  ขอเสนอใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ  
ร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  จ  านวน 5 คน 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  จะมีท่านใดในท่ีประชุม เสนอแตกต่างไปจากท่ีท่าน 
อบต.สมศกัด์ิ ฯ  เสนอ  ถา้ไม่มี ถือวา่ท่ีประชุม อบต.โนนกอก มีมติเห็นชอบใหก้ารแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
จ  านวน 5 คน ตามท่ีท่าน อบต.สมศกัด์ิ เสนอ 
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นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ต่อไปขอเชิญท่ีประชุม เสนอช่ือผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้ง  
 คณะกรรมการแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  โดย 

ใหท่ี้ประชุมเสนอท่ีละคน เม่ือเสนอแลว้ ตอ้งมีสมาชิก อบต.โนนกอก ในท่ีประชุม รับรอง อยา่ง
นอ้ย 2 ท่าน ขอเชิญท่ีประชุมเสนอ  

นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5  ขอเสนอนายธนยศูร  ลอยเมืองกลาง โดยมีนายสุพล 
นามโพธ์ิ และ นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห เป็นผูรั้บรอง 

นายสุริยา  วญิญายงค ์สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 10  ขอเสนอนายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห โดยมีนายสมใบ 
นามโพธ์ิ และ นายถวลัย ์ พิบลูยส์ังข ์ เป็นผูรั้บรอง 

นางทองไข่  ชินรัตน์ สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 7  ขอเสนอนายประดิษฐ ์ เคา้เขียว โดยมีนายกุศล 
ทาภกัดี และ นายสุริยา  วญิญายงค ์เป็นผูรั้บรอง 

นายสมใบ นามโพธ์ิ สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 2  ขอเสนอนายสมชาย  เลิศขามป้อม โดยมีนางถวลิ 
หารธงไชย และ นายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย  เป็นผูรั้บรอง 

นายสุพล นามโพธ์ิ สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5  ขอเสนอนายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย  โดยมีนางทองไข่   
 ชินรัตน์ และ นางสาวล าไย ยนืยาว  เป็นผูรั้บรอง 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  จะมีท่านใดในท่ีประชุม เสนอผูท่ี้จะเป็นคณะกรรมการ 

แปรญตัติเพิ่มเติม จากท่ีประชุมสภาอบต.เสนอครบ 5 คนแลว้ ถา้มรการเสนอเกินจาก 5 คน ตอ้งมี
การลงคะแนนเพื่อเลือกใหค้งเหลือ 5 คน   ถา้ไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือวา่ท่ีประชุม อบต.โนนกอก มี
มติเห็นชอบรายช่ือสมาชิก อบต.โนนกอก ทั้ง 5 คน เพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการแปรญตัติ ร่าง
ขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  และในวาระท่ี 2 ในวาระขั้นแปร
ญตัติ ขอเชิญท่านสมาชิก อบต. โนนกอก และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอค าขอแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั  
อบต.โนนกอก งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามแบบท่ีระเบียบก าหนด แต่การแปรญตัติ
ท่ีเป็นตวัเงินตอ้งมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรับรองดว้ย ท่านสมาชิก อบต.โนนกอก จะแปรญตัติไดเ้ฉพาะ
การปรับลดงบประมาณ ลดจ านวนปริมาณงานได ้แต่จะแปรญตัติเพื่อปรับเพิ่มงบประมาณหรือ
เพอ่มจ านวนปริมาณงาน ไม่ได ้และท่านสมาชิกอบต.จะปรับลดงบประมาณท่ีเป็นรายจ่ายตามขอ้
ผกูพนั ไม่ได ้เช่น ค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ปรับลดไม่ได ้ แต่ไม่หา้มผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะ
แปรญตัติปรับลด ปรับเพิ่มได ้ทุกรายการ ขอแจง้ท่านสมาชิก อต.โนนกอก ทุกคนและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินวา่จะมีวนั เวลาท่ีจะเสนอค าขอแปรญตัติ จ  านวน 3 วนั ละ 8 ชัว่โมง คือเร่ิมจากวนัท่ี 14 – 17 
และ 18 สิงหาคม 2563 เวลาราชการ ท่ีหอ้งประชุม อบต.โนนกอก ชั้น 2 ทางกรรมการแปรญตัติจะ
มีหนงัสือแจง้รายละเอียดในการเสนอค าขอแปรญตัติอีกคร้ัง  
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นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง อ่ืน ขอเชิญท่ี 
 ประชุม   
นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 2 ตามท่ีเสนอคา้งไวใ้นวาระรับหลกัการร่างขอ้บญัญติั  

งบ 2564 อยากทราบวา่ท่ีจดังานไปทุกปี มีค่าใชจ่้ายคงเหลือหรือไม่  แลว้ถา้หากคงเหลือน่าจะน าไป 
ด าเนินการในการจดัหาน ้า ข้ึนไปใชบ้นเขาเพราะตอ้งขอรถน ้าของ อบต.ไปใหบ้่อย ๆ  ไปแต่ละคร้ัง 
ก็ไม่สามารถบรรทุกไปเตม็คนัได ้ ถา้จะสูบน ้าจากอ่างท่ีตีนเขาข้ึนไป เม่ือวดัส านกัสงฆ ์หมู่บา้นมี
งบเท่าน้ี จะขอให ้อบต.ช่วยเสริมอีกไดห้รือไม่ 

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ขอหารือกบัทางคณะผูบ้ริหาร ผา่นท่าน 
 ประธานสภา อบต.โนนกอก วา่ มีถนน คสล.หมู่ท่ี 3 เส้นทางหน่ึง ตรงจุดส้ินสุดถนนคสล. มีส่ิง
 ปลูกสร้างขวางแนวถนนอยู ่แต่ทางผูน้ าก็สามารถเคลียส่ิงปลุกสร้างออกจาแนวถนนได ้แต่ก็มีเสา
 ไฟฟ้าแรงต ่าขวางแนวถนนอีก จึงจะขอให้ทาง อบต.โนนกอก แจง้ใหก้ารไฟฟ้าฯ มายา้ยเสาไฟฟ้า 
 เพื่อจะไดด้ าเนินการในเร่ืองท่ีจะท าถนนต่อไปอีก และสอบถามวา่รถอบต.ท่ีจะไปซ่อมไฟฟ้า 
 สาธารณะตามบา้นต่าง ๆ ในช่วงไหน 
นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5 จากท่ีทางชลประทานท่ี 6 จ.ขอนแก่น มาส ารวจ 
 ล าหว้ยของพื้นท่ีบา้นโนนเห็ดไคลซ่ึงเป็นพื้นท่ีดา้นล่างของอ่างเก็บน ้าเหล่าเครือซูดเพื่อจะมา
 ก่อสร้างฝายตวัเอม็ ความคืบหนา้ถึงไหน 
นายสุริยา  วญิญายงค ์สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 10 ถนนแอสฟ้ันติกบริเวณทางสามแยกป๊ัมน ้ามนัร้าน 
 นางล าพวนฯ ช ารุดเป็นหลุม ขอให ้อบต.ช่วยแกไ้ขให้ 
นายอ ามร  พลชาลี  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 1 บริเวณทางเขา้บา้นเมืองกลาง หมู่ท่ี  1 ก่อนถึงสะพาน 
 ทางเขา้หมู่บา้นมืดมากพอจะเพิ่มหลอดไฟส่องสวา่งไดอี้กหรือไม่  
นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก กรณี เสาไฟฟ้าท่ีขวางแนวถนน ก็จะไดแ้จง้ใหก้ารไฟฟ้ามายา้ย 
 เสาไฟฟ้าให ้แต่ท่ีถนน คสล.ท่ีบา้นสระ หมู่ท่ี 8 ทางอบต.โนนกอกเคยแจง้ไปท่ีการไฟฟ้าฯแต่ก็ยงั
 ไม่ไดม้ายา้ยให ้แต่รถอบต.ท่ีจะไปซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามบา้นต่าง ๆ นั้น เดียวช่วงบ่ายถา้
 รถบรรทุกน ้าไม่มีภารกิจจะไดแ้จง้ใหไ้ปซ่อมท่ี หมู่  3 แต่บา้นอ่ืน ๆไฟส่องสวา่งช ารุดก็แจง้มาจะได้
 ออกไปซ่อม ส่วนบริเวณทางเขา้บา้นเมืองกลาง หมู่ท่ี  1 ก่อนถึงสะพานทางเขา้หมู่บา้น ตอ้งใหช่้าง
 ไฟฟ้า อบต. ไปดูก่อนวา่มีคู่สายไฟฟ้าส่องสวา่งโยงมาถึงหรือไม่ จะไดห้าทางช่วยเหลือต่อไป  และ
 ถนนแอสฟ้ันติก บริเวณทางสามแยกป๊ัมน ้ามนัร้านนางล าพวนฯ ช ารุดเป็นหลุมนั้น ตามท่ีดูตรงท่ี
 เป็นหลุมเป็นพื้นดินท่ียืน่ออกมา ดา้นล่างไม่มีพื้นคอนกรีต แต่ก็จะใหช่้างไปดูก่อนเพื่อดูวา่จะ
 ซ่อมแซมแบบไหน แต่ฝายตวัเอม็จะใหท้างปลดั อบต.ไดแ้จง้ในท่ีประชุม 
ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลดั  อบต.โนนกอก  เร่ืองงบประมาณ แผนงานก่อสร้างฝายตวัเอ็ม ไดส้อบถามไปท่ี 
 ทางชลประทานท่ี 6 จ.ขอนแก่น  แต่ก็ไดรั้บการยนืยนัมาวา่ ไม่แน่ใจวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพราะงบประมาณอาจถูกน าไปใชใ้นเร่ืองป้องกนัไวรัสโควดิ – 19 และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะไดม้าก่อสร้างท่ีต าบลโนนกอกในพื้นท่ีหมู่บา้นใด จุดไหน 
 แต่ก็จะประสานสอบถามไปเร่ือย ๆ   




