
บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 3/2563 

วนัท่ี  19 สิงหาคม   2563  เวลา  10.00 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 นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สัมฤทธ์ิ  ดีหามแห  
4 นางถวลิ  หารธงไชย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 ถวลิ  หารธงไชย  
5 นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 ธนูศร  ลอยเมืองกลาง  
6 นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ประดิษฐ ์ เคา้เขียว    
7 นายสมใบ  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  4 สมใบ  นามโพธ์ิ  
8 นายสุริยา  วญิญายงค ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 สุริยา  วญิญายงค ์  
9 นายถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 ถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์  

10 นายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 สืบพงษ ์ สมบติัหลาย  
11 นายสุพล  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สุพล  นามโพธ์ิ  
12 นายอ ามร  พลชาลี สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 อ ามร  พลชาลี  
13 นางทองไข่  ชินรัตร สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  7 ทองไข่  ชินรัตร  
14 นายสมศกัด์ิ   อินตาหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 สมศกัด์ิ   อินตาหามแห  
15 นายกุศล   ทาภกัดี   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  8 กุศล   ทาภกัดี    
16 นายสมชาย  เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 สมชาย  เลิศขามป้อม  
17 นายนนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 นนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์  
18 นางสาวล าไย  ยนืยาว สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ล าไย  ยนืยาว  

 
 
 ผูไ้ม่มาประชุม    
ล าดบัท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายเพิง  ลา้นนอ้ย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 - ขาดประชุม 
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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 นายวศิน  กางสูงเนิน รองนายก อบต.โนนกอก วศิน  กางสูงเนิน  
4 นายทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ รองนายก อบต.โนนกอก ทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ  
5 นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขนุการนายก อบต.โนนกอก สุวรรณ  โคตรโนนกอก  

 
เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก   ไดแ้จง้วา่วนัน้ีเป็นการประชุมสภา อบต.โนนกอก  
 สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 3/2563  และแจง้วา่มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้ง  แลว้ได ้
 ประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก  ทางอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ขอเชิญทุกทอ้งถ่ินเขา้ร่วมงาน 

ประเพณีสืบสานสาวบา้นแต ้เร่ิมวนัท่ี 4 และวนัท่ี 5 กนัยายน 2563 มีขบวนจกัรยานสาวบา้นแต ้
ประกวดร าวงยอ้นยคุ /กระโดดเชือก และวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 แข่งขนัประกวดร้องเพลง ฝ่ายหญิง
ไดแ้ก่นางทองไข่  ชินรัตร และนกัร้องฝ่ายชายไดแ้ก่นายประเสริฐ  โพธ์ิพฒัน์ ขอใหท้่านสมาชิก 
อบต.โนนกอก ไปช่วยใหก้ าลงัใจในการประกวดคร้ังน้ีดว้ย  

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ในช่วงน้ีทางผูรั้บจา้งไดท้  าการขดุลอกล าหว้ยหาม 
แห เงินจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ช่วงบา้นโสกเชือก ดา้งล่างสะพานลงไป และไดน้ าดินมาถมท่ีวดั
ดอกไมแ้ละท่ีสนามโรงเรียนบา้นโสกเชือก สมาชิกอบต.ท่านใดไม่มีภารกิจก็ขอเชิญไปช่วยกนัดู
งานโครงการน้ีดว้ย 

นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขานุการนายก อบต.โนนกอก จากท่ีไดไ้ปประชุมแทนนายก อบต.โนนกอก  
เร่ืองยทุธศาสตร์เร่ืองน ้า ท่ีประชุมใหแ้ต่ละอ าเภอคิดเป็นภาพรวม ใหแ้กไ้ขเร่งด่วนเนน้การบริหาร
จดัการน ้าเพื่อการเกษตร แกไ้ขปัญหาภยัแลง้  และรองลงมาคือน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
โดยเฉพาะอ าเภอเกษตรสมบูรณ์อยูต่น้น ้าแต่ไม่มีน ้าเพียงพอ ควรจะมีการกกัเก็บน ้าช่วงฤดูกาลน ้า
หลาก และกลุ่มอ าเภอเกษตรสมบูรณ์อยูก่ลุ่มอ าเภอภูเขียว / คอนสาร /หนองบวัแดง แต่ต าบลโนน
กอก มีโครงการท่ีน่าจะเป็นไปไดคื้อการพฒันาขดุลอก 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกอก 
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ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต. รับรองรายงานการระชุมคร้ังท่ีผา่นมา คือ การประชุมสภา อบต.โนนกอก  

สมยัสามญั สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม  2563  มีสาระส าคญัท่ีสภา อบต.โนน
กอก ไดมี้มติเห็นชอบ เร่ืองท่ีเสนอใหม่ คือ เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่ายบริหารเร่ืองเห็นชอบ 
รับร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระ
แรก วาระรับหลกัการ ประมาณการรายไว ้ จ านวน 66,044,400 บาท และประมาณการรายจ่ายตาม
แผนงานต่าง ๆ จ านวน จ านวน 66,044,400 บาท เป็นแบบสมดุล หลงัจากท่ีประชุมสภา อบต.โนน
กอก เห็นชอบในวาระแรกไปแลว้ท่ีประชุมก็เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน 5 คน 
โดยเลือกท่ีคน ดงัน้ี นายธนยศูร  ลอยเมืองกลาง /นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห /นายประดิษฐ ์ เคา้
เขียว /นายสมชาย  เลิศขามและนายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย  ประธานสภา อบต.โนนกอก  แจง้เร่ือง
วนัเวลาท่ีจะเสนอค าขอแปรญตัติ จ  านวน 3 วนั ละ 8 ชัว่โมง คือเร่ิมจากวนัท่ี 14 – 17 และ 18 
สิงหาคม 2563 เวลาราชการ ท่ีหอ้งประชุม อบต.โนนกอก ชั้น 2 ทางกรรมการแปรญตัติจะมี
หนงัสือแจง้รายละเอียดในการเสนอค าขอแปรญตัติอีกคร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม จ านวน 3  คน ลงนามครบทั้ง  3 คน ไม่มีการแกไ้ข   

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 การติดตามการประชุมคร้ังท่ี 

ผา่นมา เป็นวาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ หลงัจากท่ีประชุมสภา อบต.โนนกอก สมยัสามญั สมยัท่ี 3   คร้ัง
ท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม  2563  ไดมี้มติรับร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระแรก วาระรับหลกัการ และท่ีประชุมก็เห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน 5 คน แลว้คณะกรรมการแปรญตัติก็ไดท้  าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
แปรญตัติโดยท าการประชุม และรับค าแปรญตัติของสมาชิกสภา อบต.โนนกอก และค าขอแปร
ญตัติของฝ่ายบริหาร ไปเป็นท่ีเรียบร้อยและไดมี้มติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ ส่งใหก้บั
ประธานสภา อบต.โนนกอก และประประธานสภา อบต.โนนกอก ก็ส่งส าเนารายงานการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญตัติใหก้บัท่านสมาชิก อบต.โนนกอก เป็นท่ีเรียบร้อย จึงขอเชิญ 
คณะกรรมการแปรญตัติไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมมสภา อบต.โนนกอก 

นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 6 ตามมติของท่ีการประชุมสภา อบต.โนนกอก  
สมยัสามญั สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม  2563 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ 

ร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เร่ือง ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการไดมี้การประชุมเพื่อมีมติเลือกนายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห  
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เป็นประธาน คณะกรรมการแปรญตัติ และเลือกนายประดิษฐ ์ เคา้เขียว เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญตัติ และประธานคณะกรรมการแปรญตัติมีหนงัสือแจง้ใหส้มาชิก สภาอบต.

โนนกอก และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอค าแปรญตัติ ตั้งแต่ วนัท่ี  14  สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 18  

สิงหาคม 2563 จ านวน 3 วนั ทุกวนัตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ถึงเวลา 16.30 น. นั้น   และใน

วนัท่ี 18  สิงหาคม 2563  คณะกรรมการแปรญตัติ ไดท้  าการประชุม คร้ังท่ี 2 และประธานในท่ี

ประชุม ไดส้อบถามเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติวา่ การรับค าขอแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เร่ือง ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ หลงัจากท่ีคณะกรรมการแปรญตัติไดเ้ปิดรับญตัติจากสมาชิกสภา อบต.โนนกอก และญตัติ

จากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ตั้งแต่ วนัท่ี  14  สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 18  สิงหาคม 2563 จ านวน 3 วนั ทุก

วนัตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ถึงเวลา 16.30 น. นั้น   มีญตัติจากใครบา้ง นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว  

ซ่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ จึงไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติวา่ มีเพียง

ญตัติของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คือ นายก อบต.โนนกอก ยืน่ในวนัท่ี 18  สิงหาคม 2563 ยืน่เสนอค าแปร

ญตัติเฉพาะท่ีขอแกไ้ขขอ้ความ ตวัเลขท่ีพิมพผ์ดิพลาด ตามท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี   

ขอ้ท่ี 1. หนา้ปกของร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เร่ือง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้แรก ขอ้ความเดิม (ร่าง) ขอ้บญัญติัต าบล แกไ้ขเป็น 
(ร่าง) ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

   ขอ้ท่ี 2. ค  าแถลงงบประมาณ หนา้ท่ีระบุวา่ รายรับจริง ปี 2562 /ประมาณการ ปี 2563  
 ประมาณการ ปี 2564 เปรียบเทียบกนั  

2.1 ในส่วนของรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีอากร ประมาณการ ปี 2564 เดิม  
ตวัเลข 16,500 บาท แกไ้ขตวัเลขเป็น  46,460 บาท 

2.2 ในส่วนของรายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 หมวดภาษีจดัสรร  ประมาณการ ปี 2564 เดิมตวัเลข 24,517,000 บาท แกไ้ขตวัเลขเป็น 27,031,440  
 บาท 
   2.3 บรรทดัสุดทา้ย รวม ประมาณการ ปี 2564 เดิมตวัเลข  62,500,000  บาท แกไ้ข 
 ตวัเลขเป็น 66,044,400 บาท 
  ขอ้ท่ี 3. ก่อนถึงหนา้ 25 ไม่มีเลขหนา้รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
 ทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.1 ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งส้ิน เดิมตวัเลข 62,668,198  บาท แกไ้ขตวัเลข 
เป็น  66,044,400  บาท  
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3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งบบริหารทัว่ไป เดิมตวัเลข  9,442,210 บาท  แกไ้ขตวัเลข

เป็น 9,436,949  บาท นายสมศกัด์ิ  อินตามหามแห ประธานในท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญตัติวา่  ในญตัติท่ีนายก อบต.โนนกอก เสนอค าแปรญตัตินั้นเป็นเพียงการ
แกไ้ขขอ้ความและตวัเลขท่ีพิมพผ์ดิพลาดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ และการเพิ่มเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์เท่านั้น  
ไม่ไดเ้ป็นการท่ีเขา้ลกัษณะการตดัทอนตวัเลข หรือตดัทอนโครงการลง ท่ีท าใหเ้กิดความยุง่ยาก
ซบัซอ้นแต่อยา่งใดและคงไม่ตอ้งท่ีจะใหน้ายก อบต.โนนกอก ช้ีแจงเพิ่มเติมแต่อยา่งใด  เป็น
อ านาจของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติท่ีจะพิจารณาวา่จะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัค าเสนอ
ขอแปรญตัติ  และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ  เห็นชอบใหแ้กไ้ขและเพิ่มเติม
ขอ้ความและตวัเลขตามท่ีนายก อบต.โนนกอก เสนอ จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นชอบ  ไม่มี จากนั้น 
ประธาน  มอบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ ท าหนงัสือน าส่งรายงานการประชุมให้
ประธานสภา อบต.โนนกอก เพื่อท่ีประธานสภาอบต.โนนกอก จะไดส่้งส าเนารายงานการประชุม
ใหก้บัสมาชิกสภา อบต.โนนกอก ไดศึ้กษาก่อนเขา้ประชุมในล าดบัต่อไป  

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ในวาระน้ี เป็นวาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติของร่าง 
ขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 หลงัจากท่ีเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญตัติไดแ้จง้มติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติไดรั้บทราบแลว้ ขอเชิญท่ี
ประชุมไดอ้ภิปราย สอบถาม  ถา้ไม่มีท่ีประชุมท่านใด สอบถาม อภิปราย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการ
ลงมติ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.โนนกอก เห็นชอบกบัมติของท่ีประชุมคณะกรรมารแปรญตัติ ร่าง ขอ้บญัญติั อบต. 
 โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ท่ีไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสภา อบต.โนน 
 กอก  จ  านวน 18 เสียง   
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ในวาระท่ี 3 ในวาระท่ีจะลงมติเพื่อเห็นชอบในการตรา 

เป็นขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 จะแจง้ให้ท่ีประชุมสภา 
อบต.โนนกอก ทราบในระเบียบวาระต่อไป อละต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง  อ่ืน ๆ ขอเชิญท่ี
ประชุม เสนอ 

นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 6 ในวนัท่ี 14 สิงหาคม /2563 ทางพนกังาน ของอบต. 
 โนนกอก ไดน้ ารถบรรทุกน ้าเอนกประสงคท่ี์มีเครนกระเชา้ไปช่วยตดัก่ิงไมต้ดัตน้ไมท่ี้เมรุวดัป่า
 สระแกว้ แต่ไม่มีเชือกหรืออุปกรณ์ในการท างาน จึงอยากใหมี้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือป้องกนั
 บรรเทาสาธารณภยัใหพ้ร้อมมากกวา่น้ี 
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นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ประเด็นแรก อยากจะสมาชิกอบต.โนนกอกทุกคน 
 ความพร้อมในการท าหนา้ท่ี เม่ือมีภารกิจไม่ไดม้าประชุมก็ควรจะลากบัประธานสภาอยา่งเป็น
 ทางการ และเห็นดว้ยกบัท่านสมาชิกอบต.โนนกอกท่ีจะใหร้ถบรรทุกน ้าเอนกประสงคข์อง อบต.
 โนนกอก มีอุปกรณ์ช่วยเหลือใหพ้ร้อมเช่นกนั  ประเด็นต่อไปถา้หากมีแผนงานโครงการท่ีทาง
 หมู่บา้น จะเสนอผา่น อบต.และอบต.จะเสนอใหก้บัอ าเภอ จงัหวดั พิจารณา หรือทาง อบต.อาจน า
 เงินสะสม น ามาแกไ้ชปัญหาภยัแลง้ มาจดัหาแหล่งน ้า เช่น น าไปขดุลอกคลอง ล าหว้ย หรือก่อสร้าง
 ฝาย หรือซ่อมแซมฝายกกัเก็บน ้า หรือเสริมสันฝายเพื่อให้กกัเก็บน ้าใหไ้ดป้ริมาณมากข้ึน  ในการ
 ประชุมสภา อบต.โนนกอก คร้ังก่อนหมู่ 3 ไดแ้จง้เร่ืองไฟฟ้าส่องสวา่งช ารุด และในช่วงน้ีก็ช ารุด
 เพิ่มอีก บางจุดช่วงหวัค ่าปกติ แต่พอช่วงกลางคืนไฟดบัไปอีก  ในประเด็นต่อไป ขอสอบถามความ
 คืบหนา้ในการก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 2 เส้นทาง ท่ีทาง อบต.โนนกอกไดรั้บจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
 กิจ   
นายอ ามร  พลชาลี  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 1 ขอเสนอใหอ้บต.โนนกอก ในปีงบประมาณต่อไป เพิ่ม 
 งบประมาณในการจดังานประเพณีต่าง  ๆ  ของหมู่บา้น ในโครงการโซล่าเซลลมี์ความคืบหนา้ไป 
 ถึงไหนแลว้ อีกเร่ืองในเร่ืองขยะทุกคร้ังท่ีมีการฌาปนกิจศพท่ีเมรุบา้นเมืองกลาง มีขยะจากถว้ยน ้า  
 เพิ่มมากข้ึนตามล าดบัท าใหก้รรมการเมรุดูแลไม่ไหว ก็เลยอยากใหร้ถบรรทุกขยะของ อบต.ไปเก็บ
 ขน แลว้ค่าธรรมเนียมเก็บขนทางกรรมการเมรุจะเป็นออกค่าใชจ่้ายเอง 
นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 2 ขอเสนอให ้อบต. วา่ถา้จะซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ี 
 การเกษตร ควรจะน ารถเกรดเดอร์มาปรับดว้ยใชใ้บมีดรถเกรดเดอร์เกรดเอาดิน เอาหินคลุกเขา้มา
 ในพื้นผวิถนน ไม่ใชร้ถเกรดดิน หินคลุกออกจากทาง หรือบางทีการซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ี
 การเกษตร ควรจะบดอดัแน่นใหมี้คุณภาพใหดี้ไปเลย 
นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5 ถนนดินเช่ือมต่อจากท่ากกจัน่ ไปตามถนนตีนเขา 
 ถึงเขตบา้นสระ ปัจจุบนัช ารุดเป็นหลุมบ่อ แลว้ถนนเส้นทางน้ีมีประชากรจ านวน 3 หมู่บา้นใช้
 เส้นทาง เห็นควรใหป้รับปรุง ซ่อมแซม 
นายสมใบ นามโพธ์ิ สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 4 ขอขอบคุณท่านนาย กอบต.โนนกอก ท่ีไดช่้วยประสาน 
 ทางชลประทานท่ี 6 จ.ขอนแก่นท่ีมีแผนงานโครงการวา่จะมาก่อสร้างฝายตวัเอม็ในล าหว้ยทุ่ม หรือ
 ล าหว้ยวงัสาคร แต่ก็ขอฝากแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิมไปถึงเส้นทางท่ากก 
 จัน่ซ่ึงอาจจะเป็นเงินท่ีขอรับการสนบัสนุนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีต่อไป   
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  คงจะขอสอบถามไปท่ีเลขานุการ นายกอบต.โนนกอก  
 เร่ือง โซล่าเซลลเ์พื่อน ามาสูบน ้าบาดาลเพื่อการเกษตรใหก้บักลุ่มเกษตรกร 
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นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก  ขอช้ีแจงและรวมทั้งแจง้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีช้ีแจงใหท่ี้ 
 ประชุมทราบ เป็นประเด็นไป  
  - กรณีท่ีท่านสมาชิก อบต. หรือหมู่บา้นขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน ้าเอนกประสงคท่ี์มี 
 เครนกระเชา้ไปช่วยตดัก่ิงไมก้็ควรท่ีจะมีคนงานของหมู่บา้นมาช่วยไม่ใช่ใหท้างพนกังาน ของอบต.
 ท าไปหมดทุกอยา่ง ตอ้งมีคนขบัรถ คนบงัคบัเครน หรืออาจสลบัซบัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ี ไม่ใช่วา่
 เป็นการบรรเทาสาธารณภยั รถกระเชา้เครนก็จะรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีอยูแ่ลว้ บางแห่งปล่อยเลยไม่
 มาดูแล วา่จะมีปัญหากบัท่ีขา้งเคียงไหม  แต่เร่ืองอุปกรณ์ก็จะตอ้งหามาใหค้รบต่อไป 
  - เร่ืองไฟฟ้าส่องสวา่งแต่ละหมู่บา้นท่ีช ารุดท่ีแจง้มาคร้ังก่อน หรือถา้มีจุดไหนช ารุดเพิ่มเติม 
 ก็จะรีบตามช่างไปซ่อมแซมให ้ 
  - ความคืบหนา้ในการก่อสร้างถนน คสล. ทั้ง 2 เส้นทาง ท่ีทาง อบต.โนนกอกไดรั้บจากเงิน 
 อุดหนุนเฉพาะกิจ  คือ เส้นทางบา้นสระเช่ือมต่อบา้นโนนสุขสันต ์แลว้เสร็จแลว้ ตรวจรับงาน และ
 ส่งเร่ืองขอเบิกจ่ายไปท่ีจงัหวดัแลว้ ส่วนสายกุดตาแล บา้นสระปริมาณงานไดเ้กือบร้อยละ 60 
   - ขอชมเชยความเขม้แขง็ความสามคัคีของหมู่บา้นโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ท่ีจะมีการประชุม
 ประชาคมหมู่บา้นอยูเ่สมอ ถา้หากฝ่ายปกครองหรืองานทอ้งถ่ิน หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ในหมู่บา้นมีไรก็จะ
 มาแจง้ในท่ีประชุม และคนมาประชุมแต่ละคร้ังก็เยอะดว้ย ท าใหช้าวบา้นไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
 ทัว่ถึงหมู่บา้นก็เกิดการพฒันาไปในทางท่ีดี  ไม่มีความขดัแยง้ แต่บางหมู่บา้นมีครัวเรือนมากแต่ 
 ประชุมแต่ละคร้ังคนก็มาประชุมนอ้ย ท าใหก้ารส่ือสารภายในหมู่บา้นไม่ค่อยดี  
  - ในปีงบประมาณต่อไป ท่ีไดมี้ท่านสมาชิกอบต.เสนอท่ีจะใหอ้บต.โนนกอก เพิ่ม 
 งบประมาณในการจดังานประเพณีต่าง  ๆ  ของหมู่บา้นนั้นคงจะตอ้งใหห้มู่บา้นไดร่้วมกนัประชุม
 วา่งบประมาณประเพณีไม่เพียงพอ คือรายจ่ายอะไรเพื่อท่ีจะน ามาหารือก่อนท่ีจะเพิ่มหรือลด 
  - ความคืบหนา้ในโครงการโซล่าเซลล ์จะใหท้่านเลขานุการนายสุวรรณ โคตรโนนกอก ได ้
 ช้ีแจงในวาระต่อไป 
  - เร่ืองขยะจากถว้ยน ้า ท่ีเมรุฌาปณสถานบา้นเมืองกลาง จะไดบ้อกรถบรรทุกขยะไปเก็บขน 
 ต่อไป 
  - การซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร ท่ีอบต.โนนกอก ไดซ่้อมแซมทุกปีก่อนท่ีจะเก็บ 
 เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร เม่ือปีท่ีแลว้ก็น ารถแทรกเตอร์มาปรับก็ดีกวา่ทุกปีท่ีผา่นมา แต่ท่ีหมู่ท่ี 2 
 เสนอวา่ถนนดินควรจะบดอดัแน่นและลงหินคลุกใหมี้คุณภาพใหดี้ไปเลย ก็อยูท่ี่แผนงาน โครงการ 
 ของหมู่ท่ี 2 ท่ีผา่นท่ีประชุมประชาคมหมู่บา้น ทางอบต.ก็จะด าเนินการแผนงาน และก็ถือวา่ดีท่ีถนน 
 ดินท่ีไดล้งดินบดอดัแน่นลงหินคลุกไปดว้ย  
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  - ถนนดินเช่ือมต่อจากท่ากกจัน่ไปตามถนนตีนเขาถึงเขตบา้นสระ คงจะตอ้งพฒันา  
 ปรับปรุงให้ดีเพื่อจะไดใ้หช้าวบา้นใชส้ัญจรอยา่งสะดวก แต่ถนนเส้นทางน้ีมีความยาวมากคงตอ้ง
 ใชง้บประมาณจ านวนมาก 
  - วนัท่ีผา่นมาทางชลประทานท่ี 6 จ.ขอนแก่นไดเ้ขา้มาในพื้นท่ีและทาง อบต.ก็พา เขา้ไป 
 พื้นท่ีบา้นเปือย บริเวณล าหว้ยทุ่ม หรือล าหว้ยวงัสาคร ตามท่ีอบต.โนนกอกเสนอแผนงานโครงการ
 เพื่อใหม้าก่อสร้างฝายตวัเอม็ แต่จะตอ้งเขา้มาประชุมประชาคมหมู่บา้นอีกคร้ัง และไดรั้บการแจง้
 เพิ่มเติมวา่ แผนงานท่ีจะมาสร้างฝายตวัเอม็ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 10 อยูใ่นแผนงานของชลประมานท่ี 6  
 จ.ขอนแก่นแลว้  
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก คสล.เดิมไปถึงเส้นทางท่ากกจัน่ ก็เกือบจะไดง้บเหลือ 
 จ่ายมาก่อสร้างแลว้ แต่ก็ถูกโอนกลบัไป แต่ก็ไดน้ าเสนอของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปแลว้ และได ้
 วางแผนท่ีจะน าถนนดินจากวงัลึก บา้นโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เช่ือมต่อไปตามถนนดินถึงเขตบา้นนกเจ่า  
 หมู่ท่ี 2   เพื่อขอข้ึนทะเบียนทางหลวงทอ้งถ่ิน เพื่อจะพฒันาให้เป็น คสล.ต่อไป 
นายสุวรรณ   โคตรโนนกอก เลขานุการนายก อบต.โนนกอก  ระบบการท่ีจะใหท้อ้งถ่ินกรอกขอ้มูลลงใน 
 ระบบ  ตอนน้ีระบบยงัไม่เปิดใหก้รอกขอ้มูล และทางโรงงานน ้าตาลมิตรภูเขียว มาขอขอ้มูลกลุ่ม 
 เกษตรกร เอกสารท่ีดิน  เอกสารของบ่อบาดาลไปเพื่อท่ีจะน างบประมาณมาด าเนินการในพื้นท่ี 
 ต าบลโนนกอก แต่ยงัไม่มีความคืบหนา้แจง้กลบัมา 
 นายสุริยา  วญิญายงค ์สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 10 ขอปรึกษาเชิงหารือวา่ ณ ปัจจุบนั พื้นท่ีบา้นสระ  
 (โคกดินแดง) จะมีกลุ่มวยัรุ่นมัว่สุมมีวยัรุ่นท่ีเป็นรุ่นพี่น ายาเสพติดท่ีเป็นขนมลูกอมมาขายกบัเด็กรุ่น
 นอ้ง พอทางผูน้ าออกไปก็รีบข่ีรถจกัรยานยนตห์นีไป  มีชาวบา้นมาแจง้วา่บางทีก็ไปมัว่สุมท่ีหนอง
 ใหญ่หมู่ท่ี 7 ดว้ย  จะแกไ้ขปัญหาอยา่งไรดี 
นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ท่ีบา้นโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ฝายวงัลึก ก็มกัจะมีวยัรุ่น 
 มามัว่สุม ปัญหาน้ีเม่ือก่อน อบต.ก็เคยใหค้่าตอบแทน อปพร. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น มาช่วยกนัตรวจตรา
 พื้นท่ีตอนกลางคืนก็เงียบไปพกัหน่ึง แต่ก็มีข่าวร่ัวไหล พอจะออกตรวจวยัรุ่นก็รู้ตวัก่อนแลว้ เห็น
 ควรเชิญทุกฝ่ายมาหารือเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ีร่วมกนั 
นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก  ทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีอาจจะแกไ้ขปัญหายาเสพติดได ้คือช่วงท่ี 
 ผา่นมาเห็นมีชุดเฉพาะกิจจากอ าเภอท่ีมีก านนั ผูใ้หญ่บา้น ชรบ. ต าบลอ่ืน ๆ มาตรวจและตรวจจบัยา 
 เสพติด ก็ไดผ้ลเหมือนกนั ถา้หากทางอบต.โนนกอก จะขอใหชุ้ดเฉพาะกิจชุดน้ีมาตรวจจบัยาเสพ
 ติดในต าบลโนนกอก แลว้ทางอบต.โนนกอกใหค้่าตอบแทน หรือค่าเบ้ียเล้ียงจะไดห้รือเปล่า จะให ้
 ทางปลดัอบต.ประสานหารือไปก่อนวา่จะเป็นอยา่งไร จะทดลองดู 
 
 




