
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22  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. นายหนูแดง  จอกเงิน  รองนายก อบต. 
2. นายสายยนต์  ใสแสง  รองนายก อบต. (ผู้แทนนายก อบต.โนนแดง)  
3. นางสมสมัคร  ยวงทอง  เลขานุการนายก อบต. 
4. นายนวลจันทร์  จันปัญญา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ  หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายปรีชา  กุลชัยภูมิ  นักวิเคราะห์ฯ 
8. นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย  นักพัฒนาชุมชน 
9.  พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
10. นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ  นักวิชาการการศึกษา 
11.  นางสาววนิดา  กล้องนอก  นักวิชาการการเงินฯ 
12.  นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ  นักทรัพยากรบุคคล 
13.  นางไพรวัลย์  พันธุ์เกิด  นักวิชาการสาธารณสุขฯ 

 
14. นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว  เจ้าพนักงานการเงินฯ 
15.  นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 เมื่อสมาชิกสภา อบต.โนนแดง ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแล้ว นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ 
เลขานุการสภาฯ /ปลัด อบต.โนนแดง  ตรวจนับองค์การประชุม เมื่อครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ -เรื่องสถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ผมขอให้ 
ประธานสภาฯ        ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ครับ  
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งสถานการณ์คลัง ณ 

ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 
   ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานสถานการณ์คลัง  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2565   
  1.  เงินฝากธนาคาร    32,314,171.92  บาท  
  2.  เงินสะสม            12,390,653.05  บาท 
  3.  เงินทุนส ารองเงินสะสม  13,814,630.23  บาท 
  4.  เงินรับฝากฯ          1,449,769.72  บาท 
  5.  รายจ่ายค้างจ่าย      28,563.00  บาท 
  6. รายรับ   
       6.1  รายรับจริงตามงบประมาณ  31,627,834.29  บาท 
   6.1.1  ภาษีอากร    508,090.29  บาท 
   6.1.2  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 152,047.50  บาท 
   6.1.3  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -    บาท 
   6.1.4  รายได้จากทรัพย์สิน   114,884.37   บาท 
   6.1.5  รายได้เบ็ดเตล็ด    800.00   บาท 
   6.1.6  รายได้จากทุน    -      บาท 
   6.1.7  ภาษีจัดสรร    13,801,202.13  บาท 
   6.1.8  เงินอุดหนุนทั่วไป     17,050,810.00  บาท 
   6.1.9  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    -     บาท 
  7.  รายจ่าย  
         7.1  รายจ่ายจริงตามงบประมาณ  25,334,338.92  บาท 
    7.1.1  งบกลาง    11,643,029.00  บาท 
    7.1.2  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  1,028,445.00  บาท 
    7.1.3  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  7,070,730.00  บาท 
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    7.1.4  ค่าตอบแทน   729,990.56   บาท 
    7.1.5  ค่าใช้สอย   1,751,317.96  บาท 
    7.1.6  ค่าวัสดุ    904,847.29   บาท 
    7.1.7  ค่าสาธารณูปโภค   254,959.11   บาท 
    7.1.8  เงินอุดหนุน   1,198,850.00  บาท 
    7.1.9  ค่าครุภัณฑ์   407,670.00   บ า ท

  7.1.10 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  344,500.00   บ า ท
  7.1.11 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ)   -    บ า ท
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย   ( ตามงบประมาณ ) 6,293,495.37  บาท 

  หัก  รายจ่ายระหว่างด าเนินการและกันเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในเดือน 
สิงหาคม  พ.ศ.  2565       

   1.  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง ส.ค. 65) เป็นเงิน 135,060.00   บ า ท
 2.  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า ส.ค. 65) เป็นเงิน 725,000.00   บ า ท 
 3.  รายจ่ายประจ า  (ส.ค. 65 )  ( ค่าวัสดุ , คชจ. ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน  
คชจ. ฝึกอบรม ฯ , ค่าจ้างเหมารายเดือน  เป็นต้น )เป็นเงิน 500,000.00  บาท  

  4.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เป็นเงิน  236,250.00  บาท  
  5. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ฯ  เป็นเงิน 26,400.00   บ า ท 

6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ฯ บ้านนายสุราช พงษ์ศรี    ถึง ถนนหมู่ที่ 6 บ้าน
โนนแดง หมู่ที่ 2          เป็นเงิน    180,000.00    บาท            
7. โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ฯ นายทองขันธ์ หนันจันทา   บ้านเจริญผล หมู่
ที่ 4 เป็นเงิน 171,000.00   บาท    

      8. โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านนายบุญ มุ่งสมัคร  ถึงบ้านนางเพรชนภา ผุด
ผ่อง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5    เป็นเงิน 102,000.00   บาท  

           รวมเป็นเงิน 2,075,710.00   บาท  
  ยอดเงินคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้     4,217,785.37  บาท 
   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงแห่งนี้ได้รับทราบ 

ค่ะ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ครับตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดสถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบัน 
ประธานสภาฯ      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง นั้น  มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยาก 
       สอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบครับ 
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ   
 
 
 



4 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 /2565  
ครั้งที่ 1  ประชุมเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 )   

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ ์  เชิญเลขานุการสภา อบต.โนนแดง อ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมาครับ 
ประธานสภาฯ 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สมัยวิสามัญที่ 3 /  
 2565  ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565 ) อย่างละเอียดให้ที่

ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข)  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่อย่างไร ขอมติที่ประชุมสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม    จ านวน  8  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ตามมติที่ประชุมสภา อบต.โนนแดง  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  ได้มี
ประธานสภาฯ   มติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  แล้วนั้น  กระผมจึงขอให้ท่านคณะกรรมการแปร 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ได้อภิปลาย  ให้ที่ประชุมได้รับทราบละร่วมกันพิจารณา  ครับ 

นายวิรัช  แรงโนนแดง    -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ผู้ บ ริ ห าร  และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ มทุกท่ าน   ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) ข้อ 51  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระสองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน   

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ   หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก     

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่   20  
สิงหาคม  2565    และกระผมขอแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมและเสนอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ให้
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คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น   และมติที่
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง   มีมติเป็น 
เอกฉันท์เห็นชอบเป็นเสียงข้างมากในการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566  กระผมจึงขอแถลงประกอบรายงานให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิวาระสอง ดังนี้  
ข้อ 1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันผู้สู งอายุ   จ านวน  

30,000  บาท   "เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  โดยขอตัดลดงบประมาณ
โครงการเป็นเงินจ านวน  10,000.-  บาท   

เนื่องจากโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการ
มานานหลายปีเพราะช่วงโควิดไม่สามารถด าเนินการได้และงบประมาณที่ตั้งไว้นั้น
น่าจะเกินภารกิจ  กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจะด าเนินโครงการ
ดังกล่าว   

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก 

เห็นด้วย........8.........เสยีง 
ไม่เห็นด้วย.......-....เสียง 
งดออกเสียง.....1.....เสียง  

นายวิรัช  แรงโนนแดง    -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอแถลงประกอบ 

รายงานให้สภาท้องถิ่นพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้ ข้อ 2. โครงการ
ปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน  จ านวน  ประธาน
กรรมการแปรญัตติ 100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยขอตัดลดงบประมาณโครงการเป็นเงิน
จ านวน  20,000.-  บาท   

เนื่องจากโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณมีงบประมาณ
เหลือจ่ายจากโครงการ 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก 

เห็นด้วย........8.........เสียง 
ไม่เห็นด้วย.......-....เสียง 
งดออกเสียง.....1.....เสียง  
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นายวิรัช  แรงโนนแดง    -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ
ประธานกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอแถลงประกอบ 

รายงานให้สภาท้องถิ่นพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้ ข้อ 3.  
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  จ านวน   
20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าป้าย ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  โดย 
ขอตัดลดงบประมาณโครงการเป็นเงินจ านวน 10,000.-  บาท   
 เนื่องจากการด าเนินการโครงการดังกล่าวยังไม่เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของ 
โครงการเท่าที่ควร  ประชาชน  เยาวชนในหมู่บ้านยังไม่ทราบถึงการรณรงค์ 
และพิษภัยของยาเสพติดเท่าท่ีควร   

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก 

เห็นด้วย........8.........เสียง 
ไม่เห็นด้วย.......-....เสียง 
งดออกเสียง.....1.....เสียง  

นายวิรัช  แรงโนนแดง    -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ
ประธานกรรมการแปรญัตติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอแถลงประกอบ 

รายงานให้สภาท้องถิ่นพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ดังนี้  ข้อ 4.
 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา  จ านวน  20,000 บาท  

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจ าน า 
พรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  โดยขอตัด 
ลดงบประมาณโครงการเป็นเงินจ านวน 10,000.-  บาท   
 เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นในการใช้งบประมาณมาก 
เท่าท่ีควร 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก 

เห็นด้วย........8.........เสียง 
ไม่เห็นด้วย.......-....เสียง 
งดออกเสียง.....1.....เสียง  

นายสายยนต์  ใสแสงษ์    เนื่องจากท่านนายก อบต.โนนแดง  ติดภารกิจมีประชุมที่จังหวัดจึงได้ 
รองนายกฯ   มอบหมายหน้าที่ให้กระผมเป็นผู้อภิปลาย  ชี้แจงแทนครับ 

-เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอแถลง
ประกอบรายงานให้สภาท้องถิ่นพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนี้ ข้อ 5. 
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โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน  จ านวน  50,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ  
โดยขอเพ่ิมเติมรายจ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน  เป็นเงินจ านวน   
50,000 บาท    

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก 

เห็นด้วย........8.........เสียง 
ไม่เห็นด้วย.......-....เสียง 
งดออกเสียง.....1.....เสียง 

 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ครับจากการที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่ างข้อ บัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แถลงประกอบ 

รายงานให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบและตามมติที่ประชุมข้างต้นแล้วนั้น   
มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะ 
สงวนความเห็นการแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติหรือไม่ครับ  

มติที่ประชุม   -ไม่มีการสงวนความเห็นการแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติ  ถือว่าที่ประชุม 
สภาแห่งนี้เห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -พัก  30  นาที เพ่ือจะด าเนินการวาระที่ 3  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม   -รับทราบ 
   
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  5.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ตามท่ีนายกองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณพ.ศ. 2566  และได้มีการประชุมวาระ 1 รับหลักการ  และวาระ 
2  ขั้นแปรญัตติ  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  กระผมจึงขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.โนนแดงแห่งนี้ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ -ที่ประชุมสภาฯแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเป็นเสียงข้างมากให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
-เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  0  เสียง   
-งดออกเสียง  1  เสียง  
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  5.3 พิจารณาเรื่อง (ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
ประธานสภาฯ   ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

พ.ศ. 2565   
-กระผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.โนนแดงได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
สภาได้รับทราบถึงรายละเอียดครับ 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนแดง คณะ 
เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามหนังสืออ าเภอบ้านเขว้า   

ที่ ชย  0023.16  / 2939  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2565  ได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ว่า
ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของถิ่น พ.ศ. 
2565  และต้องด าเนินการแจ้งให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณา ต่อไป
นั้น  (รายละเอียดตามเอกสารร่างดังกล่าวที่ได้น าส่งให้ท่านก่อนวันประชุมแล้ว)   
จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนแดง  ได้รับทราบ และจะได้ด าเนินการ
ประการให้ประชาชนได้รับทราบ ต่อไป 

มติที่ประชุม -เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. 2565      

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  5.4  พิจารณาเรื่องขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  
ประจ าปีประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2565     

-กระผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.โนนแดงได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
สภาได้รับทราบถึงรายละเอียดครับ 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต. โนนแดง คณะ 
เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของรายละเอียดนั้น   

ดิฉันขอมอบให้  ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด ค่ะ   
นายนวลจันทร์  จันปัญญา  -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต. โนนแดง คณะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กรผมขอชี้แจงเรื่องขออนุมัติ 

กันเงินเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  งบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังนี้ 
 รายละเอียดขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  ประจ าปี
งบประมาณ  2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง    
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง (1) 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 168 
ตร.ม. (2) ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ  1,513,000 
บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)    
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนาง
ดวงตา หงษ์มา บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 44 เมตร หนา 
0.10 เมตร (2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็ก
ฉาก 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 43 ฝา (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) 
จ านวน 3 ฝา 
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(4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้ า(ขุดขนทิ้ง) ยาว 100 เมตร (5) ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 104,000 บาท  (-หนึ่งแสนสี่พัน
บาทถ้วน-)  
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 42,300 บาท ตั้งงบประมาณ 
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเชอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร งบประมาณ 42,300 บาท  
(-สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

อาศัยตามความนัยข้อ  59  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   จึงเรียนมาให้ที่ประชุมสภา
ฯ พิจารณาอนุมัต ิต่อไปครับ    

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจง นั้น มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ   
 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจาณาอนุมัตริ่วมกันครับ  และขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ   สภาฯ แห่งนี้ว่าอนุมัตกิันเงินเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565    หรือไม่  
มติที่ประชุมสภาฯ  -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติกัน 

เงินเบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
-เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
-งดออกเสียง  1  เสียง  
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  5.5  การคัดเลือกสมาชิก  อปท. เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
ประธานสภาฯ   สุขภาพ  อบต.โนนแดง   
    -กระผมขอให้ท่านสมาชิก อบต. ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.โนนแดง จ านวน   

2 ท่าน   และขอให้ท่านสมาชิกรับรองจ านวน  2  ท่าน  ครับ   
ที่ประชุมได้คัดเลือก สมาชิกสภาฯ อบต.โนนแดง ดังนี้   

ผู้เสนอ ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการ ผู้รับรองเป็นกรรมการ 
1 นายวิรัช  แรงโนนแดง    
ส.อบต. ม. ๑ 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   
ประธานสภาฯ 

1นายเอนก  ยวงทอง  ส.อบต. ม. 9 
2นายบุญยู้  ปิตะบุตร  ส.อบต. ม. 8 

2 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  
ส.อบต. ม. ๒ 

นายบุญส่ง  สุพมาตย์  
รองประธานสภาฯ  

1นายศุภชัย  ฐานวิสัย ส.อบต. ม.7  
2นายประทีป  ตันเรือน ส.อบต. ม. 5  

มติที่ประชุม   -ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.โนนแดง  จ านวน  2  คน  ดังนี้  
1.   นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   ต าแหน่งประธานสภาฯ    

  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.โนนแดง  
2.  นายบุญส่ง  สุพมาตย์  ต าแหน่งรองประธานสภาฯ  

 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.โนนแดง 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  5.6  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ     พ.ศ. 2565 

  -กระผมขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.โนนแดงได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
สภาได้รับทราบถึงรายละเอียดครับ 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต. โนนแดง คณะ 
เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็น 

อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ในส่วนของ
รายละเอียดนั้น  ดิฉันขอมอบให้  ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงใน
รายละเอียด ค่ะ    

นายนวลจันทร์  จันปัญญา  -เรียนท่านประธานสภา อบต.โนนแดง ท่านสมาชิกสภา อบต. โนนแดง คณะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กรผมขอชี้แจงเรื่องขออนุมัติ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้  
รายการที่ 1 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์  
เป็นเงิน  26,400.-  บาท    เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามรูปแบบและ
จ าแนกประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามหนังสือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2 / ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
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เพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (กองช่างเป็น
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)   

 โอนลด  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท

รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 1  เป็นเงิน  1,650.-  บาท  

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 2  เป็นเงิน  4,950.-  บาท  

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านโนน
เสาเล้า หมู่ที่ 3  เป็นเงิน  1,650.-  บาท  

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านเจริญ
ผล หมู่ที่ 4  เป็นเงิน  4,950.-  บาท  

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 5  เป็นเงิน  8,250.-  บาท 

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านซับ
ช่องแมว หมู่ที่ 7  เป็นเงิน  3,300.-  บาท  

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์   บ้านหนอง
โสมงเหนือ  หมู่ที่ 8  เป็นเงิน  1,650.-  บาท  

รายการที่ 2 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน  รายการจัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติ  ขนาดไม่น้อยกว่า  300  
วัตต์  ตั้งงบไว้ 0.- บาท  คงเหลือหลังโอน  0.- บาท ขอโอนเพิ่ม  11,000.-  บาท 
(กองช่าง)  รวมขอโอนเพิ่มเป็นเงิน  11,000.-  บาท  

โอนลด     
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

บุคลากร  ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ
ตั้งไว้  807,600.-  บาท  คงเหลือก่อนโอน 198,040.- บาท  ขอโอนลด  11,000.-  
บาท  คงเหลือหลังโอน 187,040.-  บาท   รวมขอโอนลดเป็นเงิน   11,000.-  บาท  

รวมโอนเพิ่ม / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ทั้งสิ้น  37,400.-  บาท  
รวมโอนลด      ทั้งสิ้น   37,400.-  บาท   
-กระผมจึงขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบและ
ด าเนินการต่อไป(รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565)  

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯได้ร่วมกันในการพิจาณาอนุมัติ และขอมติทีป่ระชุม
ประธานสภาฯ   สภาฯ แห่งนี้ว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  

2565   หรือไม่   
มติที่ประชุมสภาฯ  -ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเป็นเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565  
-เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
-งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6    ญัตติอื่นๆ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  -ขอแจ้งเรื่องถนนสาธารณะ  ม.1 และ ม.8  ถนนอาจมีความช ารุดเสียหายเป็น
ประธานสภาฯ   บางจุดจึงขอให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.  ช่วยออกไปส ารวจและด าเนินการ 

ซ่อมแซมพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนครับ 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ -ตามท่ีท่านายก อบต.โนนแดง ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง  
เลขานุการ / ปลัด อบต.   อบต.โนนแดง นั้น  ในการประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการแก้ไข 

ปัญหาในพื้นดังกล่าวโดยจะด าเนินการซ่อมแซมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และมี 
ความเสียหายก่อนเพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้สะดวกเกิดความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้ถนน ค่ะ  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ  
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 

(ลงชื่อ)     นทกร  สัญญาอริยาภรณ์        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ) 

                      ปลัด อบต. /เลขานุการสภาฯ 
                 24   สิงหาคม 2565 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่  22  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 
       24  สิงหาคม  2565              สิงหาคม  2565  

   ลงชื่อ    บุญส่ง  สุพมาตย์ ประธานกรรมการฯ 
                                                (นายบุญส่ง  สุพมาตย์) 

      รองประธานสภา อบต.โนนแดง 
                                                    24 สิงหาคม  2565  
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา 
สมัยสามัญที่ 4/2565  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ.  2565 จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ ์   ผู้รับรองรายงานการประชุม   

     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 
                         ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง 


