
บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 4/2563 

วนัท่ี  25 สิงหาคม   2563  เวลา  09.40 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนนกอก  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 นายสุพล  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สุพล  นามโพธ์ิ  
4 นายสมชาย  เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 สมชาย  เลิศขามป้อม  
5 นายสุริยา  วญิญายงค ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 สุริยา  วญิญายงค ์  
6 นางสาวล าไย  ยนืยาว สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ล าไย  ยนืยาว  
7 นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ประดิษฐ ์ เคา้เขียว    
8 นายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 สืบพงษ ์ สมบติัหลาย  
9 นางถวลิ  หารธงไชย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 ถวลิ  หารธงไชย  

10 นางทองไข่  ชินรัตร สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  7 ทองไข่  ชินรัตร  
11 นายสมใบ  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  4 สมใบ  นามโพธ์ิ  
12 นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 ธนูศร  ลอยเมืองกลาง  
13 นายนนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 นนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์  
14 นายอ ามร  พลชาลี สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 อ ามร  พลชาลี  
15 นายถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 ถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์  
16 นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สัมฤทธ์ิ  ดีหามแห  
17 นายเพิง  ลา้นนอ้ย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 เพิง  ลา้นนอ้ย  
18 นายกุศล   ทาภกัดี   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  8 กุศล   ทาภกัดี    
19 นายสมศกัด์ิ   อินตาหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 สมศกัด์ิ   อินตาหามแห  

 
 ผูไ้ม่มาประชุม  ไม่มี 
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  
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เร่ิมประชุม เวลา 09.40 น.  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก   ไดแ้จง้วา่วนัน้ีเป็นการประชุมสภา อบต.โนนกอก  
 สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 4/2563  และแจง้วา่มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้ง  แลว้ได ้
 ประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญท่ีประชุม คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ท่านสมาชิก  

อบต.โนนกอกทุกท่านเขา้ร่วมกิจกรรมมอบบา้นเอ้ืออาทรโนโครงการซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ใหก้บันายประยรู  
และนางบู่  แกว้ศิริ โดยอบต.โนนกอกจดัซ้ือวสัดุแลว้ซ่อมแซมให ้ แต่ไดป้ลูกสร้างใน ท่ีดินของนายประหยดั  
งอศร ผูมี้เมตตาใหท่ี้ปลูกสร้างบา้น และขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือช่วงมอบบา้นดว้ย 

ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต.โนนกอก ทางอบต.โนนกอก ไดจ้ดัท าโครงการท าบุญถวายภตัตาหารเพลวนั 
 พระวนัธรรมสวนะ ไปตามวดัต่าง ๆ ในต าบลโนนกอก ในช่วงเขา้พรรษา ขอแจง้ตารางจ านวน  2 วนั ส่วน 

วนัท่ีจะถึง คือ วนัพระท่ี 26  สิงหาคม 2563 วดับุปผาราม บา้นเปือย หมู่ท่ี 4 และวนัพระท่ี 2 กนัยายน 2563 
ส านกัสงฆเ์หล่าเครือซูด บา้นโนนเห็ดไคล  หมู่ท่ี 5 โดยเฉพาะท่ีส านกัสงฆเ์หล่าเครือซูด วนันั้นขอเชิญทุกท่าน
ไปถึงท่ีส านกัสงฆ ์ก่อนเวลา 09.00 น. เพราะก่อนท่ีจะท าพิธีถวายภตัตาหารเพล จะมีการรับฟังพระท่าน
บรรยายธรรมมะ การแต่งกายขอความร่วมมือ สวมเส้ือสีขาว  

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี  24 สิงหาคม  2563 ทางบา้นโสกเชือก  
 หมู่ท่ี  3 ไดข้อความอนุเคราะห์รถมินิบสัจากอบต.โนนกอก ไปศึกษาดูงาน การบริหารจดัการขยะ 
 ท่ีบา้นเป้า หมู่ท่ี 8 เทศบาลต าบลบา้นเป้า เท่าท่ีดูก็มีการบริหารจดัการขยะไดดี้ /จดัหาสวสัดิการ ใหก้บัสมาชิก 
 กองทุนขยะ มีเงินทุนหมุนเวียนเกือบหน่ึงแสนบาท ก็จะน าประสบการณ์จากท่ีไปดูงานมาปรับใชต่้อไป 
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกอก 
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต.โนนกอก รับรองรายงานการระชุมคร้ังท่ีผา่นมา คือ การประชุมสภา อบต.โนนกอก  

สมยัสามญั สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี  19 สิงหาคม  2563  มีสาระส าคญัท่ีสภา  อบต.โนนกอก ไดมี้มติ
เห็นชอบ เร่ืองท่ีเสนอใหม่ คือ เร่ือง เสนอใหม่ คณะกรรมการแปรญตัติโดย นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว สมาชิก 
อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 6 เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมมสภา อบต.โนนกอกวา่ 
ตั้งแต่ วนัท่ี  14  สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 18  สิงหาคม 2563 จ านวน 3 วนั ทุกวนัตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป 
ถึงเวลา 16.30 น. นั้น   และในวนัท่ี 18  สิงหาคม 2563  คณะกรรมการแปรญตัติ ไดท้  าการประชุม คร้ังท่ี 2 เป็น
ญตัติจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  คือ นายก อบต.โนนกอก ยืน่ในวนัท่ี 18  สิงหาคม 2563 ยืน่เสนอค าแปรญตัติ
เฉพาะท่ีขอแกไ้ข ขอ้ความ ตวัเลขท่ีพิมพผ์ดิพลาด  ท่ีประชุมพิจารณา แลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีนายก อบต.โนน
กอก ยืน่ญตัติขอแกไ้ข และมติท่ีประชุมสภา อบต.โนนกอก เห็นชอบกบัมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 แปรญตัติ ขั้นแปรญตัติ ในร่าง ขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3  คน ลงนามครบทั้ง  3 คน ไม่มีการแกไ้ข   
ท่ีประชุม สภา อบต. โนนกอก เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา       
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทูถ้าม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินแต่งตั้ง พิจารณาแลว้เสร็จ  ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง การติดตามการประชุมคร้ังท่ี 

ผา่นมา เป็นวาระท่ี 3 คือวาระเห็นชอบใหต้ราเป็นร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เร่ือง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หลงัจากท่ีประชุมสภา อบต.โนนกอก สมยัสามญั สมยัท่ี 
3   คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม  2563  ไดมี้มติรับร่างขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระแรก วาระรับหลกัการ และท่ีประชุมก็เห็นชอบวาระท่ี 2 ขั้นแปร
ญตัติในคราวประชุมสภา อบต.โนนกอก สมยัสามญั สมยัท่ี 3   คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวนัท่ี  19  สิงหาคม  2563  
เป็นวาระท่ี 3 คือวาระเห็นชอบใหต้ราเป็นร่าง 
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
ไม่มีการอภิปราย 

มติท่ีประชุมสภา อบต.โนนกอก เห็นชอบใหต้ราเป็นร่าง ขอ้บญัญติั อบต.โนนกอก เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
 พ.ศ. 2564   จ  านวน 19 เสียง   
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง  อ่ืน ๆ ขอเชิญท่ี 
 ประชุม เสนอ 
ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต.โนนกอก เม่ือวนัก่อน ทางช่างการไฟฟ้า อ.เกษตรสมบูรณ์ หารือในเร่ืองการ 
 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2563  ถา้เส้นทางหมู่บา้นท่ีมีระยะทางขยายเขตความยาวมาก อาจ 

ตอ้งลดลง เพราะตอ้งปรับเกล่ียงบประมาณ  แต่ถา้แผนงานโครงการท่ีจะขยายเขตมีการลงหมอ้แปลงท่ีแปลง
แรงต ่าไวแ้ลว้จะไดเ้สาแรงต ่าจ  านวนเสามากข้ึน แต่ถา้แผนงานท่ีจะขยายเขตมี การลงเสาแรงต ่าไวห้ลายเสา
แลว้ก็จะขยายเขตไดจ้  านวนความยาวไปไม่ไกล ตอ้งมีการลงเสาแรงสูงเพิ่มอีก ถา้ไดข้อ้สรุปก็จะน าเสนอใหท่ี้
ประชุมสภา รับทราบต่อไป แต่ถา้เป็นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใชใ้นครัวเรือน ทางช่างการไฟฟ้าแจง้วา่ถา้
เส้นทางนั้นมีบา้นเรือนของราษฎร ตั้งแต่ 2 หลงั ข้ึน ไปสามารถขอไปท่ีการไฟฟ้าโดยไม่ตอ้งใชง้บของทอ้งถ่ิน
ก็ได ้ แต่บา้นเรือนนั้นตอ้งมีบา้นเลขท่ี จึงจะเขา้หลกัเกณฑ ์และการมาขอบา้นเลขท่ี ก็เขา้มาติดต่อท่ีกองช่าง ถา้
มีรูปภาพ ตรงกบัแบบแปลนประกอบกบัใบอนุญาตก่อสร้างจากอบต.ไปท่ีฝ่ายทะเบียนท่ีวา่การอ าเภอ  แต่ตอ้ง
มีใบรับรองจากท่านก านนั ท่านผูใ้หญ่บา้นประกอบดว้ย 

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ขอทราบเพิ่มเติมวา่ จ  านวนเสาไฟฟ้าแต่ละช่วงท่ี 
 จะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อครัวเรือนจะไดจ้  านวนเสาไฟมากท่ีสุดก่ีเสา 
นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก งบประมาณท่ีการไฟฟ้าใชใ้นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใชใ้นครัวเรือน ตั้งไว ้

ประมาณ 1 แสนบาท ถา้ทางโคง้จะเปลืองเสา แต่ถา้เป็นทางตรงจะประหยดัเสาระยะทางจะไดม้ากกวา่ อาจไม่
ใชง้บถึงหน่ึงแสนบาท  แต่เดิมการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรการ ไฟฟ้าวา่จะอุดหนุนใหก้บังบอบต.คร่ึงต่อ
คร่ึง หรือร้อยละ 50 แต่ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณไม่ มีแลว้ ตอ้งใชง้บอบต.ทั้งหมด แต่ละหมู่อาจขยาย
ไม่ไดต้ามระยะทางเดิม 
 




