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รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน 

ครัง้แรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เม่ือวนัองัคารที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นโนน 
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นายไชยา   กงวงษ ์

นายศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ 

นายคมสนัต ์ กดุทงิ 

นางจอมศร ี  แสนสมีนต ์

นายธนกร    แกว้ลว้น 

นายวษิณุพงศ ์  กลางจนัทา 

นายไพรนัต ์  ทรงคะรกัษ ์

นายทองปกั   แกว้ใส 

นายชาตชิาย   เศษภกัดี 

 

สมาชกิ อบต.บา้นโนน หมู่ที ่๑ 
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จอมศร ี  แสนสมีนต ์
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ทองปกั  แกว้ใส 

ชาตชิาย  เศษภกัดี 
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ก่อนทีจ่ะเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน  คร ัง้แรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอเชญิท่านนายอ าเภอซ าสูง   

จดุธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยัครบั  ขอเชญิครบั 

เริ่มประชมุเวลา   ๑๕.๐๐ น. 

ปลดั อบต.บา้นโนน  เป็นเลขานุการสภาช ัว่คราว อ่านประกาศอ าเภอซ าสูง  เรื่อง เรยีกประชมุสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นโนน คร ัง้แรก  ตามที่ไดม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดป้ระกาศผลการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลครบตามจ านวน แลว้นัน้  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบกบัขอ้ ๖ แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  นายอ าเภอซ าสูง จงึเรยีกประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน  คร ัง้แรก ในวนัที ่๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน  อ าเภอซ าสูง  จงัหวดั

ขอนแก่น  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั   ประกาศ  ณ วนัที ่๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายธนยศ   หริญัเนตร 

นายอ าเภอซ าสูง 

ปลดั อบต.บา้นโนน  –ล าดบัต่อไปขอเชญิท่านนายอ าเภอซ าสูงกลา่วเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัแรก

ครบั ขอเชญิครบั 

นายอ าเภอซ าสูง -เรยีนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน ปลดั อบต.บา้นโนน และผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุทกุท่านครบั  ตามทีไ่ดม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน 

และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา 

บดัน้ี  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ไดม้มีตใิหป้ระกาศผลการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นโนนครบตามจ านวน ๙ คน แลว้ในโอกาสน้ีขอแสดงความยนิดกีบัทุก

ท่านทีผ่่านการเลอืกตัง้ และไดร้บัความไวว้างใจจากพีน่อ้งประชาชนใหม้าเป็นตวัแทนท า

หนา้ที่ในการบรหิารกจิการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน  ซึ่งนบัวนัเราตอ้งยอมรบัว่า

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมบีทบาทส าคญัยิง่ต่อการดูแลแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น 

และความเป็นอยู่ของพีน่อ้งประชาชน และสมาชิกสภาทอ้งถิน่เป็นผูม้บีทบาทต่อการบริหาร

ทอ้งถิน่มากยิง่ขึ้นตามล าดบั สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนนกค็ือฝ่ายนิตบิญัญตัิซึง่

ตอ้งท าหนา้ที่ในการพจิารณาขอ้บญัญตั ิ ซึง่ใชบ้งัคบัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ไมว่่าจะเป็นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ หรอืขอ้บญัญตัอิื่นๆ ตอ้งท าหนา้ทีใ่นการพจิารณาเหน็ชอบแผนพฒันา ซึง่เป็น

กรอบและแนวทางในการท างานพฒันาพื้นทีใ่นทกุ ๆ ดา้นและท าหนา้ทีใ่นการควบคุม 

ตรวจสอบการท างานงานของฝ่ายบริหาร ดงันัน้ สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โนนทุกคน จงึมบีทบาทส าคญัและมหีนา้ทีด่  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพือ่รกัษา

ประโยชนส์่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

ยดึหลกัธรรมาภบิาล คือ หลกันิตธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมสี่วน
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ร่วม หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า  วนัน้ีเป็นวนัประชมุสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลบา้นโนน คร ัง้แรก ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ไดก้ าหนดใหม้กีารประชมุ

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลครัง้แรก ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพือ่เลอืกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โนน รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน และเลขานุการสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลบา้นโนน  เพือ่ปฏบิตัิหนา้ที่ของสภาซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผูบ้ริหาร

กบัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นลกัษณะของการบริหารทีใ่ชก้ารถ่วงดุลกนั ผลของ

การถ่วงดุลนัน้จะน าไปสู่การเกดิประโยชนสู์งสุดต่อพีน่อ้งประชาชน  ขอฝากความหวงัของ

พีน่อ้งประชาชนบา้นโนน ไวก้บัคณะผูบ้ริหารและสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น

โนนทุกท่าน ขอใหท้กุท่านพงึตระหนกัแลระลกึถงึคุณค่าและความส าคญัของการเป็นผูแ้ทน

ของประชาชน โดยท าหนา้ทีข่องตนใหเ้ต็มก าลงั ความรู ้ความสามารถ ดว้ยความสุจรติ

จรงิใจ โดยเหน็แก่ประโยชนส์่วนร่วมเป็นส าคญั  บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ กระผม ขอ

เปิดการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนนครัง้แรก  ณ บดัน้ี  ขอบคุณครบั  

ปลดั อบต.บา้นโนน -ครบักข็อขอบคุณท่านนายอ าเภอซ าสูง ทีไ่ดม้าเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน คร ัง้แรก 

ล  าดบัต่อไปเป็นการเลอืกประธานสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราวเพื่อท าหนา้ทีเ่ลอืก

ประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั ผมขอเชิญสมาชิกสภา อบต.บา้นโนน ทีม่อีายุสูงสุดท า

หนา้ที่ครบั ขอเชิญนายชาตชิาย  เศษภกัด ีส.อบต.หมู่ที ่๙ มาท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.

ช ัว่คราวครบั 

ชาตชิาย เศษภกัดี -เรยีนท่านนายอ าเภอซ าสูง  ผมนายชาตชิาย  เศษภกัด ีส.อบต.หมูท่ี ่๙ ขอปฏเิสธรบั

ต าแหน่งประธานสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราวครบั 

ปลดั อบต.บา้นโนน -ครบัท่านชาติชาย  เศษภกัด ีส.อบต.หมู่ที ่๙ ไมข่อรบัต าแหน่ง ล  าดบัถดัรองลงไป คือนาง

จอมศร ี แสนสมีนต ์ส.อบต. หมูท่ี ่๔ มาท าหนา้ทีป่ระธานสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราว

ครบั 

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -เรยีนท่านนายอ าเภอซ าสูง ดฉินันางจอมศร ี แสนสมีนต ์ส.อบต.หมู่ที ่๔ ขออนุญาตท า

หนา้ที่ประธานสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราว เพือ่เลอืกประธานสภา อบต.บา้นโนน ค่ะ 

 -เรยีนสมาชิกสภาฯ ทกุท่านค่ะ ขอใหส้มาชิกเสนอชื่อสมาชกิสภา อบต.บา้นโนน ที่

เหน็สมควรด ารงต าแหน่งประธานสภา อบต.บา้นโนน ค่ะ ชื่อเสนอไมจ่ ากดัจ านวนค่ะ มผูี ้

รบัรองสองท่านค่ะ 

ไชยา  กงวงษ ์ -เรยีนประธานสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราว กระผมนายไชยา กงวงษ ์ส.อบต.หมู่ที ่๑ ขอ

เสนอนายชาตชิาย  เศษภกัด ี ส.อบต.หมู่ที ่๙ เป็นประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั  

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -ขอสมาชิกสภา อบต.บา้นโนน รบัรองสองท่านครบั 
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ทองปกั  แกว้ใส -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายทองปกั  แกว้ใส ส.อบต.หมู่ที ่๘ ขอรบัรองนายชาตชิาย  

เศษภกัด ี ส.อบต.หมู่ที ่๙ เป็นประธานสภา อบต.บา้นโนน 

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -ขอสมาชิกสภาฯ รบัรองอกีหน่ึงท่านค่ะ 

ไพรตัน ์ ทรงคะรกัษ ์ -เรยีนประธานสภา อบต.บา้นโนน กระผมนายไพรตัน ์ ทรงคะรกัษ ์ส.อบต.หมู่ที ่๗ ขอ

รบัรองนายชาตชิาย  เศษภกัด ี ส.อบต.หมูท่ี ่๙ เป็นประธานสภา อบต.บา้นโนน 

จอมศร ี แสนสมีนต ์ -มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชกิสภาฯ หรอืไมค่่ะ   ถา้ไมต่ามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ถอืว่าผูท้ีถ่กูเสนอชื่อเพยีงคนเดยีวไดร้บัเลอืกเป็นประธานสภา 

อบต.บา้นโนน  ค่ะ   

นายอ าเภอซ าสูง -ครบั  นายอ าเภอซ าสูงลงนามในค าส ัง่แต่งต ัง้ประธานสภา อบต.บา้นโนน  

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -ค่ะล  าดบัต่อไปดฉินัจะอ่านค าส ัง่ อ าเภอซ าสูง ที ่ ๖ /๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งต ัง้ประธานสภา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน   ดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน อ าเภอซ า

สูง จงัหวดัขอนแก่น  ในการประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน คร ัง้แรก ใน

วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๕  มมีตเิลอืก นายชาตชิาย  เศษภกัด ี สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นโนน หมูท่ี ่๙ เป็นประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน อาศยั

อ านาจตามความในพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไ้ขเพิ่มเติมถงึฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  นายอ าเภอซ าสูง จงึแต่งต ัง้นายชาติชาย  เศษ

ภกัด ีเป็นประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน  ท ัง้น้ี ต ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ส ัง่ 

ณ วนัที ่๔ เดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  นายธนยศ  หริญัเนตร  นายอ าเภอซ าสูง 

ทีป่ระชุม -รบัทราบ 

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -ล าดบัต่อไปขอเชิญท่านประธานสภา อบต.บา้นโนน มาท าหนา้ที่ประธานสภา อบต.บา้น

โนน เพือ่ท  าหนา้ที่ด  าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชุมสภา อบต.บา้นโนน คร ัง้

แรกต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ -เรยีนท่านนายอ าเภอซ าสูง สมาชกิสภา อบต.บา้นโนน และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านครบั 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.บา้นโนน ทกุท่านที่ไดว้างใจกระผมใหด้ ารงต าแหน่ง

ประธานสภา อบต.บา้นโนน ต่อไปเป็นพจิารณาในระเบยีบวาระที ่๒ ครบั เรื่อง เลอืกรอง

ประธานสภา อบต.บา้นโนน ขอใหส้มาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชกิสภาทีเ่หน็สมควรด ารง

ต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั  

ทองปกั แกว้ใส -เรยีนประธานสภา อบต.บา้นโนน กระผมนายทองปกั  แกว้ใส  ส.อบต.หมูท่ี ่๘ ขอเสนอ

นายไชยา  กงวงษ ์ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบัท่านทองปกั แกว้ใส ใส  ส.อบต.หมู่ที ่๘ ขอเสนอนายไชยา  กงวงษ ์ส.อบต.หมู่ที ่๑ 

ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บา้นโนน ขอสมาชิกสภาฯ รบัรองสองท่านครบั 
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คมสนัต ์ กดุทงิ -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายคมสนัต ์ กดุทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๓ ขอรบัรองนายไชยา  กงวงษ ์

ส.อบต.หมูท่ี ่๑ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั 

ประธานสภาฯ -สมาชกิสภาฯ อกีหน่ึงครบั 

ศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ -เรยีนประธานสภาฯ  กระผมนายศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๒ ขอรบัรองนายไชยา  

กงวงษ ์ส.อบต.หมู่ที ่๑ ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา อบต.บา้นโนน ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบั มสีมาชกิสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นรองประธานสภาฯ อกีหรอืไม่

ครบั ถา้ไมม่ตีามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ถอืว่าผูท้ีถู่กเสนอชื่อเพยีงคนเดียวไดร้บั

เลอืกเป็นประธานสภา อบต.บา้นโนน  ครบั 

ทีป่ระชุม -รบัทราบ 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอซ าสูงทีไ่ดม้าเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน คร ัง้แรกในวนัน้ี

ครบั ในล าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่๓ เรื่อง เลอืกเลขานุการสภา อบต.

บา้นโนน ครบั  

ประธานสภาฯ -การเลอืกเลขานุการสภาฯ นัน้สามารถเสนอชื่อสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอื

ปลดัองคก์ารริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด ารงต าแหน่ง

นบัตัง้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมมีตคิรบั ขอใหส้มาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อครบั 

ไชยา กงวงษ ์ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายไชยา กงวงษ ์รองประธานสภา อบต.บา้นโนน เสนอว่าที่

รอ้ยตรไีพบูลย ์ ศีละวงษ ์ ปลดั อบต.บา้นโนน  ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลบา้นโนน  

ประธานสภาฯ -ขอสมาชิกสภาฯ รบัรองสองท่านค่ะ 

จอมศร ี แสนสมีนต ์  -เรยีนประธานสภาฯ ดฉินันางจอมศร ีแสนสมีนต ์ ส.อบต.หมู่ที ่๔ ขอรบัรองท่านปลดั 

อบต.บา้นโนน เป็นเลขานุการสภา อบต.บา้นโนน ค่ะ 

ประธานสภาฯ -ขอสมาชิกสภารบัรองอกีหน่ึงท่านครบั 

ธนกร   แกว้ลว้น -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายธนกร   แกว้ลว้น ส.อบต.หมู่ที ่๕ ขอรบัรองท่านปลดั 

อบต.บา้นโนน เป็นเลขานุการสภา อบต.บา้นโนน  

ประธานสภาฯ  -มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่รีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า

ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิม่เติมถงึฉบบัที ่๒ พ.ศ. 

๒๕๕๔   

ประธานสภาฯ -ล าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่๔ ก าหนดสมยัประชมุสมยัสามญั ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมยัประชมุสมยัสามญั สมยัแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอใหส้มาชิกสภา

เสนอครบั  ส าหรบั อบต.การประชมุสมยัสามญั ตามกฎหมายจดัตัง้ อบต. ในปีหน่ึง

ก าหนดสมยัประชมุสมยัสามญัไมน่อ้ยกว่าสองสมยัและไมเ่กนิสี่สมยัๆละไมเ่กนิสบิหา้วนั

ครบั ขอเชญิครบั 
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ไชยา  กงวงษ ์ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายไชยา กงวงษ ์รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

บา้นโนน ขอเสนอสมยัประชุมสมยัสามยัประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ดงัน้ี ครบั 

๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๕-๑๙   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    ระยะเวลา ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕      ระยะเวลา  ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    ระยะเวลา  ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลา ๑๕  วัน 
   ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป   (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 
   สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ วันที่  ๑-๑๕   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ  -ครับตามท่ีท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนน าเสนอ นั้น  

๑.สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๕-๑๙   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    ระยะเวลา ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕      ระยะเวลา  ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    ระยะเวลา  ๑๕  วัน 
   สมัยที่ ๔ เริ่มตัง้แต่ วันที่ ๑-๑๕   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลา ๑๕  วัน 
   ๒.สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 
   สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
รบัทราบตามนี้ครับ  มอบหมายให้เลขานุการจัดท าประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน  ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เลือกคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน จะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน เป็นชุดแรกครับ จ านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า ๓-๗ คน ขอสมาชิกสภาฯ เสนอครับ ว่าจะก าหนดกี่คน 

จอมศรี แสนสีมนต์ -เรียนประธานสภา อบต.บ้านโนน ดิฉัน นางจอมศรี  แสนสีมนต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอ
เสนอจ านวนกรรมการจ านวน ๓ คนค่ะ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านอืน่จะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมก าหนดให้มี ๓ คนครับ 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการจ านวน ๓ คน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อทีละ
ชื่อและมีการรับรองของสมาชิกสภาสองท่านจนครบ ๓ ท่านครับ ขอเชิญครับ 

ไชยา กงวงษ์  -เรียนประธานสภาฯ กระผมนายไชยา กงวงษ์  รองประธานสภา อบต.บ้านโนน ขอ 
เสนอนายไพรันต์ ทรงคะรักษ์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ -ขอผูร้บัรองครบั 

จอมศร ีแสนสมีนต ์ -ค่ะดฉินันางจอมศร ีแสนสมีนต ์ส.อบต.หมู่ที ่๔ ขอรบัรองนายไพรันต์ ทรงคะรักษ์ เป็น
กรรมการตรวจรายงานการประขมุค่ะ 
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ศกัดิ์นรนิ โนนทงิ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายศกัดิ์นรนิ โนนทงิ ขอรบัรองนายไพรันต์ ทรงคะรักษ์ 
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประขมุ ครบั 

ประธานสภาฯ -มท่ีานใดจะเสนออกีหรอืไมค่รบั ถา้ไมม่ถีอืว่านายนายไพรันต์ ทรงคะรักษ์ เป็นกรรมการ
ตรวจรายงานการประขมุ  คนที ่๑ 

 -ล าดบัต่อไปเป็นเสนอรายชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชมุคนที ่๒ ครบั 

ทองปกั แกว้ใส -เรยีนประธานสภาฯ ผมนายทองปกั แกว้ใส ส.อบต.หมู่ที ่๘ ขอเสนอนายคมสนัต ์ กดุทงิ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๓ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต.บา้นโนน คนทีส่องครบั 

ประธานสภาฯ -ขอผูร้บัรองสองท่านครบั 

วษิณุพงศ ์ กลางจนัทา -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายวษิณุพงศ ์ กลางจนัทา ส.อบต.หมู่ที ่๖ ขอรบัรองนายคม

สนัต ์กดุทงิ ส.อบต.หมูท่ี ่๓ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุ คนที ่๒ ครบั 

ปรานสภาฯ -ขอผูร้บัรองอกีหน่ึงครบั 

ไพรนัต ์ ทรงคะรกัษ ์ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายไพรนัต ์ ทรงคะรกัษ ์ส.อบต.หมูท่ี ่๗ ขอรบัรองนายคม

สนัต ์กดุทงิ ส.อบต.หมูท่ี ่๓ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา อบต.บา้นโนน 

ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบัมท่ีานใดจะเสนอชื่ออกีหรือไมค่รบั ถา้ไมม่ถีอืว่านายคมสนัต ์ กดุทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๓ 

ไดเ้ป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุคนที ่๒  

ประธานสภาฯ -ล าดบัต่อขอใหท่้านสมาชกิสภาฯ เสนอชื่อสมาชกิสภาฯ ผูท้ีเ่หน็สมควรเป็นกรรมการตรวจ

ตรวจรายงานการประชมุคนที ่๓ ครบั ขอเชิญครบั 

ทองปกั  แกว้ใส -เรยีนประธานสภาฯ ผมขอเสนอนายธนกร  แกว้ลว้น ส.อบต.หมูท่ี ่๕ เป็นกรรมการตรวจ

รายงานการประชมุ คนที ่๓ ครบั 

ประธานสภาฯ -ขอผูร้บัรองสองท่านครบั 

คมสนัต ์ กดุทงิ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายคมสนัต ์ กดุทงิ  ขอรบัรองนายธนกร  แกว้ลว้น ส.อบต.

หมูท่ี ่๕ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุ คนที ่๓ ครบั 

ประธานสภาฯ -อกีหน่ึงคนครบั 

ศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ -เรยีนประธานสภาฯ กระผมนายศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๒ ขอรบัรองนายธนกร  

แกว้ลว้น ส.อบต.หมูท่ี ่๕ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาฯ คนที ่๓ ครบั 

ประธานสภาฯ -มสีมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรอืไมค่รบั   ถา้ไมม่ถีอืว่านายธนกร  แกว้ลว้น ส.อบต.หมู่

ที ่๕ ไดเ้ป็นกรรมการตรวจรายงานการประชมุคนที ่๓ ครบั  สรุปครบั คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชมุจ านวน ๓ คนประกอบดว้ย 

 ๑.นายไพรตัน ์  ทรงคะรกัษ ์ส.อบต.หมู่ที ่๗ 

 ๒.นายคมสนัต ์ กดุทงิ ส.อบต.หมูท่ี ่๓ 

 ๓.นายธนกร   แกว้ลว้น ส.อบต.หมูท่ี ่๕ 

ทีป่ระชุม -รบัทราบ 
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