
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
..................................................................... 

ผู้มาประชุม  
 1. นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ประธานสภา อบต.โนนแดง 
 2. นายบุญส่ง  สุพมาตย์   รองประธานสภาฯ  
 3. นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑   
 4. นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
 5. นายทองอร หาญชัย   ส.อบต. หมู่ที่  3 
 6. นายประทีป  ตันเรือน  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 7. นายศุภชัย  ฐานวิสัย   ส.อบต. หมู่ที่ ๗ 
 8. นายบุญยู้  ปิตะบุตร   ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
 9. นายเอนก  ยวงทอง   ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 10. นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เลขานุการสภาฯ /ปลัด อบต.โนนแดง  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  นายก อบต.โนนแดง 
2. นายหนูแดง  จอกเงิน  รองนายก อบต. 
3. นายสายยนต์  ใสแสง  รองนายก อบต. 
4. นางสมสมัคร  ยวงทอง  เลขานุการนายก อบต. 
5. นายนวลจันทร์  จันปัญญา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายปรีชา  กุลชัยภูมิ  นักวิเคราะห์ฯ 
9. นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย  นักพัฒนาชุมชน 
10.  พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
11. นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ  นักวิชาการการศึกษา 
12.  นางสาววนิดา  กล้องนอก  นักวิชาการการเงินฯ 
13.  นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ  นักทรัพยากรบุคคล 
14.  นางไพรวัลย์  พันธุ์เกิด  นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
15. นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว  เจ้าพนักงานการเงินฯ 
16.  นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อสมาชิกสภา อบต.โนนแดง ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแล้ว นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ 
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์การประชุม เมื่อครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 1.1 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  เรื่องก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ประจ าปี 2565 ลงวันที่  5  มกราคม  

พ.ศ. 2565   โดยมีการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
ครั้งแรก ในวันที่ 5  มกราคม  พ.ศ. 2565  และสภามีมติก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  พ.ศ. 2565  และสมัยแรก ประจ าปี  2566  ดังนี้  

   -สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  2565  ตั้ งแต่วันที่  10-24  มกราคม  
2565  ก าหนด  15  วัน  

   -สมัยสามัญที่ 2/2565  ตั้งแต่วันที่  10-24  พฤษภาคม  2565  ก าหนด  
15  วัน  

   -สมัยสามัญที่ 3/2565  ตั้งแต่วันที่  10-24  สิงหาคม  2565  ก าหนด  
15  วัน  

   -สมัยสามัญที่ 4/2565  ตั้งแต่วันที่  13-27  ธันวาคม  2565  ก าหนด  
15  วัน   

   -สมัยแรก ปี 2566 ตั้งแต่วันที่  10-24  กุมภาพันธ์  2566  ก าหนด  15  
วัน   

    ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง ตาม ข้อ 21 วรรค
สอง  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จึงปิดประกาศ
ก าหนดสมัยประชุมสภา  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เลขที่ 
339  หมู่ที่ 5  ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ   จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

(รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 / 2565  ครั้งที่ 1 วันที่  23  มิถุนายน  
2565 )  

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  เชิญเลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมาครับ 
ประธานสภาฯ 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สมัยวิสามัญที่ 2 /  
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เลขานุการสภาฯ 2565  ครั้งที่ 1 วันที่  23  มิถุนายน  2565 ) อย่างละเอียดให้ที่ประชุม
รับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข)  

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่อย่างไร ขอมติที่ประชุมสมาชิก
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมให้ยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  8  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ) 

นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก -เรียนท่านประท่านสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบต.    หลักการ  บัดนี ้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จะ 

ได้เสนอร่างขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตอ่สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนแดง  อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น  ในโอกาสนีจ้งึขอชีแ้จงให้

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566  ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ณ  วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.2565   องค์การ 

บริหารส่วนต าบลโนนแดงมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

  1.1.1 เงนิฝากธนาคาร    จ านวน 31,671,671.24  บาท 

  1.1.2 เงนิสะสม     จ านวน 39,440,058.45  บาท 

  1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน 13,814,630.23  บาท 

 1.1.4  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 0 โครงการ   

รวม  0  บาท  

1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  9 โครงการ  

รวม  28,563.00  บาท   

 1.2 เงินกู้คงคา้ง  จ านวน  0  บาท    

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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2.1 รายรับจริง จ านวน 35,943,164.98 บาท ประกอบด้วย   

หมวดภาษีอากร จ านวน  169,454.98บาท   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 276,679.40 บาท     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  194,930.02  บาท       

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ านวน  0.00  บาท    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  472,200.00  บาท 

 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  1,818.00  บาท       

หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน 16,436,749.06 บาท      

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 18,391,333.52 บาท    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 11,985,360.00 บาท  

 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 27,456,185.52 บาท ประกอบด้วย      

งบกลาง  จ านวน 12,288,167.00 บาท      

งบบุคลากร จ านวน 10,217,590.00 บาท      

งบด าเนินงาน จ านวน 3,358,338.52 บาท      

งบลงทุน จ านวน 282,810.00 บาท 

    งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,309,280.00 บาท       

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน 1,037,360.00 บาท     

2.5 มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน 1,580,515.00 บาท 

   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

2. ค าแถลงงบประมาณ 

  2.1 รายรับ 

  รายได้จัดเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร      ตั้งไว้ 460,000.00  บาท  

  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  ตั้งไว้ 153,200.00  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ตั้งไว้ 201,500.00  บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ตั้งไว้ 51,000.00  บาท 

  หมวดรายได้จากทุน     ตั้งไว้   1,000.00  บาท 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง                  866,700.00  บาท 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

  หมวดภาษีจัดสรร     ตั้งไว้ 15,872,700.00   บาท 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  15,872,700.00  บาท 
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  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

   หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ 18,760,600.00  บาท 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.          18,760,600.00  บาท 

      รวมทั้งสิ้น           35,500,000.00  บาท 

 2.2 รายจ่าย 

 ด้านบริหารงานทั่วไป 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ตั้งไว้ 12,719,900.00  บาท 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งไว้   275,000.00    บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

  แผนงานการศกึษา     ตั้งไว้   3,336,730.00  บาท 

  แผนงานสาธารณสุข     ตั้งไว้   316,000.00    บาท 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้   20,000.00     บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน     ตั้งไว้   2,153,290.00  บาท 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ตั้งไว้   100,000.00     บาท 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ตั้งไว้    105,000.00   บาท. 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    ตั้งไว้   3,380,000.00   บาท 

  แผนงานการเกษตร     ตั้งไว้   79,200.00       บาท 

 ด้านการด าเนินงานอื่น 

  แผนงานงบกลาง     ตั้งไว้   13,014,880.00  บาท 

      รวมทั้งสิ้น           35,500,000.00  บาท 

เหตุผล 

เพื่อให้มงีบประมาณในการด าเนนิงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงขอเสนอร่างขอ้บัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566   

เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป    

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ -ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้แถลงหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2566  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือให้ท่านสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จึงขอให้ท่านสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดงพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ  กระผมขอให้ท่าน
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เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566   

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ   ต่อไปเป็นรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีรายละเอียด ดังนี้  
1.  ในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  
35,500,000.-  บาท  หน้าที่  17-19  (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
น าส่งให้ท่านแล้ว)  

2. ในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  
35,500,000.-  บาท หน้าที่  66-152 (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
น าส่งให้ท่านแล้ว)    ดิฉันจึงขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้รับทราบค่ะ 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้อภิปลายหากมีข้อ 
ประธานสภาฯ สงสัยในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ   
ที่ประชุม   -ได้อภิปรายพอสมควร 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระ 1 รับหลักการ  
มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันมีมติเป็นเอกฉันท์  ในการออกเสียงยกมือ   

เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง   
 ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีมติเห็นชอบในวาระ 1          
รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

วาระท่ี  6     ญัตติเรื่องอ่ืน  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ   ต าบลโนนแดงเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 คน   
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 คน มีดังนี้ 

รายช่ือผู้เสนอ รายช่ือผู้ถูกเสนอเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ 

รายช่ือผู้รับรอง 

นายศุภชัย  ฐานวิสัย   ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายทองอร หาญชัย  ส.อบต. หมูท่ี่ 3 1.นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที ่2 
2.นายบญุยู้  ปิตะบตุร ส.อบต. หมู่ที่ 8 

นายทองอร หาญชัย ส.อบต.หมู่ที่ 3  นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1  1.นายประทีป  ตันเรือน ส.อบต. หมู่ที่ 5  
2.นายเอนก  ยวงทอง  ส.อบต. หมู่ที่ 9  

นายเอนก  ยวงทอง  ส.อบต. หมู่ที่ 9 นายประทีป  ตันเรือน ส.อบต. หมู่ที่ 5 1.นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
2.นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
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    คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน  3 คน ได้แก่   
1. นายทองอร หาญชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. นายประทีป  ตันเรือน ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
-ก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกประธานและ
เลขานุการ ในวันที่  15  สิงหาคม  2565  เวลา  16.30 น.  ณ   ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
-ก าหนดการเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม ๒๕๖5     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น.   
-ก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 2 ในวันที่  20  สิงหาคม  
2565  

ที่ประชุม   -รับทราบ  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   -พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ    สมัยวิสามัญที่ 1 / 2565  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2565  โครงการ 

ที่ 20 ขอให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม  
นายนวลจันทร์  จันปัญญา  -เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปริมาณงานก่อสร้างของโครงการท าให้โครงการนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ต้องชะรอไว้ก่อนเพ่ือด าเนินการปรับเปลี่ยนปริมาณงานของโครงการให้ตรง 

ตามขนาดและพ้ืนที่ในการก่อสร้าง  
ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงท่านใดสงสัย  หรืออยากเสนอเรื่อง
ประธานสภาฯ   อะไรก็ไหมครับ 
 
นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ   -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุก 
ส.อบต. หมู่ที่ 2    ท่าน  ดิฉันนางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอให้ด าเนินการ 

ปรับปรุงทางสาธารณะช่วงบ้านนายอู๋ เส้นทางไปสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ค่ะ    
นายนวลจันทร์  จันปัญญา -ในส่วนของการออกส ารวจพื้นที่นั้นเดียวทางกองช่างจะด าเนินการออกส ารวจ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   เส้นทางและประมาณการราคา ต่อไปครับ  
 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ก าหนดในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงครั้งต่อไป 
ประธานสภาฯ   ในวันจันทร์ที่  22 สิงหาคม  2565  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง (เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอ 
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ) จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบครับ 

ที่ประชุม     -รับทราบ  
 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
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(ลงชื่อ)     นทกร  สัญญาอริยาภรณ์          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ) 

                      ปลัด อบต. /เลขานุการสภาฯ 
                16  สิงหาคม 2565 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่  16  สิงหาคม  2565 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

   
ลงชื่อ วิรัช  แรงโนนแดง   กรรมการฯ   ลงชื่อ    บุญลิ้ว  ไวประเสริฐ กรรมการฯ 
     (นายวิรัช  แรงโนนแดง)             (นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ) 

ส.อบต. หมู่ที่ 1          ส.อบต. หมู่ที่ 2 
      16  สิงหาคม  2565      16  สิงหาคม  2565  
 

   ลงชื่อ    บุญส่ง  สุพมาตย์        ประธานกรรมการฯ 
                                                (นายบุญส่ง  สุพมาตย์) 

      รองประธานสภา อบต.โนนแดง 
                                                 16  สิงหาคม  2565  
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา 
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่  2  วันที่ 22  สิงหาคม พ.ศ.  2565 จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ ์   ผู้รับรองรายงานการประชุม   
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 

 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง 


