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รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นโนน 

สมยัวสิามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เม่ือวนัศกุรท์ี่ ๔ เดือน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ    หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นโนน 

-ผูเ้ขา้ประชุม 

 

ล าดบัที่ 

 

ช่ือ - สกลุ 

  

ลายมือช่ือ 

 

หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

 

 

 

 

นายชาตชิาย เศษภกัดี 

นายไชยา  กงวงษ ์

นายศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ 

นายคมสนัต ์ กดุทงิ 

นางจอมศร ีแสนสมีนต ์

นายธนกร  แกว้ลว้น 

นายวษิณุพงศ ์  กลางจนัทา 

นายไพรตัน ์  ทรงคะรกัษ ์

นายทองปกั  แกว้ใส 

ว่าทีร่อ้ยตรไีพบูลย ์ศีละวงษ ์

ประธานสภา อบต.บา้นโนน 

รองประธานสภา อบต.บา้นโนน 

ส.อบต.หมูท่ี ่๒ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๓ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๔ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๕ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๖ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๗ 

ส.อบต.หมูท่ี ่๘ 

เลขานุการสภา อบต.บา้นโนน 

 

ชาตชิาย เศษภกัดี 

ไชยา  กงวงษ ์

ศกัดิ์นรนิ  โนนทงิ 

คมสนัต ์ กดุทงิ 

จอมศร ีแสนสมีนต ์

ธนกร  แกว้ลว้น 

วษิณุพงศ ์  กลางจนัทา 

ไพรตัน ์  ทรงคะรกัษ ์

ทองปกั  แกว้ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาประชมุ 
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ล าดบัที่ 

 

ช่ือ  -  สกลุ 

 

ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

 

หมายเหตุ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

 

 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

นายประเสรฐิ กางจนัทา 

นายจ าเริญ  ค าภเูวยีง 

นางวไิลพร  โนนจุ่น 

น.ส.นงเนตร  เดอืนกอง 

นายสงดั  พนัธุโพธิ์ 

นางสุกญัญา  เปรมศกัดา 

นางวาร ี  แสบงบาล 

นางทศันวรรณ  บอมโคตร 

นางพรธนพรรณ  สมสนิท 

นางนิชยนนัต ์  นิตกิรเลศิปญัญา 

นางเครอืวนั   จนัทร 

นางสมบตั ิ วงโพย 

นางอ านวย มงุคุณค าขาว 

นายทองจนัทร ์วงษโ์พย 

นายพชิติ  แกว้อดุม 

น.ส.อารีรกัษ ์ เอกตาแสง 

น.ส.ยุภาภรณ ์ เพชรกอ้น 

น.ส.สุดารตัน ์ ศรสุีพล 

นางเยาวลกัษณ ์พนัธุโพธิ์ 

น.ส.ฐาณิญา  โพนนาค 

นางกนกพร  ช านาญกลุ 

นายสญัญา   โนนทงิ 

นางปรยีานุช   ศรจีนัรบ์ุญ 

นายวาสนา   นาสอา้น 

 

นายก อบต.บา้นโนน 

รองนายก อบต.บา้นโนน 

รองนายก อบต.บา้นโนน 

เลขานุการนายก อบต.บา้นโนน 

รองปลดั อบต.บา้นโนน 

หวัหนา้ส านกัปลดั ฯ 

นกัจดัการงานท ัว่ไป 

นกัวชิาการเกษตร 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ผอ.กองช่าง 

ครู 

ครู 

ครู 

ทีป่รกึษา 

ทีป่รกึษา 

นกัทรพัยากรบคุคล 

นกัพฒันาชมุชน 

นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้

นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 

นกัวชิาการพสัดุ 

ผอ.กองคลงั 

ราษฎรต าบลบา้นโนน 

นกัวชิาการการศึกษาฯ 

คนงานท ัว่ไป 

 

ประเสริฐ กางจนัทา 

จ าเรญิ  ค าภเูวยีง 

วไิลพร  โนนจุ่น 

นงเนตร  เดอืนกอง 

สงดั  พนัธุโพธิ์ 

สุกญัญา  เปรมศกัดา 

วาร ี  แสบงบาล 

ทศันวรรณ  บอมโคตร 

พรธนพรรณ  สมสนิท 

นิชยนนัต ์  นิตกิรเลศิปญัญา 

เครอืวนั   จนัทร 

สมบตั ิ วงโพย 

อ านวย มงุคุณค าขาว 

ทองจนัทร ์วงษโ์พย 

พชิติ  แกว้อดุม 

อารรีกัษ ์ เอกตาแสง 

ยุภาภรณ ์ เพชรกอ้น 

สุดารตัน ์ ศรสุีพล 

เยาวลกัษณ ์พนัธุโพธิ์ 

ฐาณิญา  โพนนาค 

กนกพร  ช านาญกลุ 

สญัญา   โนนทงิ 

ปรยีานุช   ศรจีนัรบ์ญุ 

วาสนา   นาสอา้น 
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ประธานสภาฯ กล่าวก่อนทีจ่ะเปิดการประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัวสิามญั  สมยัที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๕ ขอเชิญท่าน ประเสรฐิ  กางจนัทา นายก อบต.บา้นโนน  จดุธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยัครบั   ขอเชญิครบั 

เริ่มประชมุเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

                    -นายชาตชิาย  เศษภกัด ี  ประธานสภา อบต.บา้นโนน   เป็นประธานที่ประชุม  กลา่วเปิด              

การประชมุแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชมุ  สมยัสามญั  สมยัแรก 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ดงัน้ี 

ประธานสภาฯ  -ครบั ในการประชมุในวนัน้ีผมไดต้รวจดูรายชื่อสมาชกิสภา อบต.บา้นโนน ทีเ่ขา้ประชมุ 

จ านวนท ัง้สิ้น ๙ คน มาครบทกุคน  ต่อไปจะเป็นการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่๑ ครบั 

ประธานสภาฯ -ครบั เน่ืองจากวนัน้ีท่านปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน ตดิธุระจงึไม่สามารถ

ปฏบิตัิหนา้ที่เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโนน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ

ฉบบัที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ้ ๑๙ ก าหนดไวว้่ากรณีประชมุสภาทอ้งถิน่ไมม่เีลขานุการสภา

ทอ้งถิน่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นคราวนัน้ ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเลอืกสมาชกิสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหรอืเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ท าหนา้ทีเ่ลขานุการสภา

ทอ้งถิน่ช ัว่คราวในการประชุมในครัง้นัน้  ขอใหส้มาชกิสภา อบต.บา้นโนน เสนอผูท้ีจ่ะมา

ท าหนา้ทีเ่ลขานุการสภา อบต.บา้นโนน ในการประชมุสภาสมยัวสิามญั สมยัที ่๑ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ ครบั  

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

เจา้หนา้ที ่อบต.บา้นโนน คือ นายสงดั   พนัธุโพธิ์   ต าแหน่ง รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลบา้นโนน ท าหนา้ทีเ่ลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลช ัว่คราวครบั 

ประธานสภาฯ -ขอสมาชิกสภา อบต.บา้นโนน สองท่านรบัรองครบั 

จอมศร ี แสนสมีนต ์ -เรยีนประธานสภา ดฉินันางจอมศร ี แสนสมีนต ์ส.อบต.หมู่ที ่๔ ขอรบันายสงดั  พนัธุ

โพธิ์ ต าแหน่ง รองปลดั อบต.บา้นโนน เป็นเลขานุการสภาช ัว่คราวค่ะ 

ธนกร  แกว้ลว้น -เรยีนประธานสภา กระผมนายธนกร  แกว้ลว้น ส.อบต.หมูท่ี ่๕ ขอรบัรองนายสงดั  พนัธุ

โพธิ์ ต าแหน่งรองปลดั อบต.บา้นโนน เป็นเลขานุการสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราว 

ประธานสภาฯ -ครบั มสีมาชกิสภาท่านใดจะเสนออกีหรอืไมค่รบั ถา้ไม่มถีอืนายสงดั  พนัธุโพธิ์ ต าแหน่ง

รองปลดั อบต.บา้นโนน ไดร้บัเลอืกเป็นเลขานุการสภา อบต.บา้นโนน ช ัว่คราว ในการ

ประชมุสภา อบต.บา้นโนน สมยัวสิามญั สมยัที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วนัที ่๔ 

กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอเชิญท่านรองปลดั อบต.บา้นโนน ปฏบิตัิหนา้ที่ครบั 

ประธานสภาฯ -ล าดบัต่อไปเป็นการพจิารณาในระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่๑  เรื่อง  ที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ๑.๑   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
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ผมจะอ่านประกาศอ าเภอซ าสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ดังนี้ครับ 
ประกาศอ าเภอซ าสูง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโนน  ขอเปิดประชมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือไปด าเนินการโครงการพัฒนาในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  จ านวน ๑๙ โครงการ รวมงบประมาณ 
๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท   และพิจารณาญัตติอ่ืนๆ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  นั้น  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๕๕ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒   นายอ าเภอซ าสูง 
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  สมยัวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่ว
กัน  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   นายธนยศ   หิรัญเนตร  
นายอ าเภอซ าสูง  

มติที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านโนน  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประธานสภาฯ -รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านโนน  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เมื่อวันองัคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  มีสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ท่านใดจะ
ขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่ครับ ให้ตรวจดูรายงานการประชุมว่ามีถ้อยค าใดที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ครับ     ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งด
ออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ -รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒.๒  รับรองรายรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านโนน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
-มีสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมขอ
เชิญครับ มีหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 



5 
 

มติที่ประชุม -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งด
ออกเสียง  ๑ เสียง คือประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง   กระทู้ถาม 
   ๓.๑    -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ  -กระทู้ถามไม่มีครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  รายงานเพื่อทราบ  
 ๔.๑  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านโนน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอต่อที่ประชุมครับ  
นักวิเคราะห์ฯ -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกหมู่บ้าน ผู้บริหารและคณะ

ผู้บริหาร ดิฉันนางพรธนพรรณ  สมสนิท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอน าเสนอ 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านโนน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่รอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
ที่ต้องได้รับการรับรองก่อนๆ ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโนนมีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน ดิฉันจึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.
บ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้วก็ต้องเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโนน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว แต่จะขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒   ดังนี ้

 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการ
ทั้งหมด ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๘๘,๒๖๕.๐๐ บาท ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจ านวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๐๐๒,๔๐๗.๔๐ บาท ลงนาม
ตามสัญญาจ านวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๓๘๓,๕๘๕.๗๖ เบิกจ่ายเงินแล้ว
จ านวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๓๘๓,๕๘๕.๗๖ บาท 

 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ แผนการด าเนินงานจ านวน ๒๖๐ 
โครงการ งบประมาณ ๖๒,๖๐๓,๒๐๑.๐๐ บาท อนุมัติงบประมาณ ๒๒ โครงการ 
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งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามสัญญาจ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ 
๑๓๔,๙๐๐.๐๐ บาท   เบิกจ่ายเงินจ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๔๐๐ บาท 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน แผนการด าเนินงานจ านวน 
๒๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท อนุมัติงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ 
บาท ลงนามสัญญาจ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๙๓๐.๐๐ เบิกจ่ายเงนิ
จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๙๓๐ บาท 

 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนการด าเนินงานจ านวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท อนุมัติ
งบประมาณ ๓ โครงการ ลงนามสัญญา ไม่มี อนุมัติเงิน ไม่มี 

 -สรุปรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนการด าเนินงาน
จ านวน ๔๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๑๒,๖๒๑,๕๖๖.๐๐ บาท อนุมัติงบประมาณ
จ านวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๒๗๗,๔๐๗.๔๐ บาท ลงนามสัญญา ๓๙ 
โครงการ งบประมาณ ๒๒,๕๓๕,๔๑๕.๗๖ บาท เบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน ๓๘ 
โครงการ งบประมาณ ๒๒,๔๓๕,๙๑๕.๗๖ บาท ค่ะ 

 -ท่านใดสงสัยก็สอบถามได้ค่ะ 
ประธานสภาฯ -ครับตามท่ีทางนักวิเคราะห์ฯ ได้น าเสนอรายละเอียดการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถาม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน รับทราบผลการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ครับ ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕ มีญัตติที่จ านวน ๒ ญัตติ  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาฯ ญัตติที่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายก อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่านครับ ญัตติที่ ๕.๑ ขอ
ความเห็นชอบอนุมัติการโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕   เนื่องดว้ยมคีวามจ าเป็นที่จะต้องโอนลดงบประมาณเพ่ือน าไปพัฒนา
โครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ อบต.บ้านโนน รวมงบประมาณโอนลด
จ านวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดขอมอบหมายให้รองปลัด อบต.น าเสนอต่อ
ที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน น าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
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รองปลัด อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ญัตติที่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ขอโอนลดงบประมาณไป
ตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่งบก่อสร้าง จ านวนเงิน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท างบประมาณ
ของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 -โอนลดโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาทโอน
ลดทั้งจ านวน 

 -โอนลดโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกท่ีท าการ อบต.บ้านโนน ตั้งจ่ายไว้ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอดทั้งจ านวน  

 -โอนลดโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโนน ตั้งจ่ายไว้ 
๓๗๐,๐๐๐ บาท  ขออนุมัติโอนลดทั้งจ านวน  

 -โอนลดงบประมาณรายจ่ายงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งจ่ายไว้ 
๑๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท งบประมาณคลเหลือก่อนโอน ๘,๒๘๓,๑๑๕ บาท ขอโอนลด
จ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน ๖,๗๖๓,๑๑๕ บาท 
รวมงบประมาณโอนลดจ านวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท 

 -จากการรายงานงบประมาณคงเหลือฝ่ายการเงินและบัญชีที่สรุปยอดเงินประเภท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มีรายละเอียดดังนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.บ้าน
โนนตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 
๑๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน ๔ เดอืน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินจ านวน  ๒,๗๓๙,๔๐๐ บาท และมีการโอนลด
ระหว่างปีเป็นเงินจ านวน ๗๒๑,๘๘๕ บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอนจ านวน 
๘,๒๘๓,๑๑๕ บาท ระยะเวลาที่จะเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ –กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๘ เดือน เป็นเงินจ านวน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
แต่การขออนุมัติโอนลดครั้งนี้เป็นเงินจ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนเป็นเงินจ านวน ๖,๗๖๓,๑๑๕ บาท ซึ่งเป็นเงินจ านวนที่เพียง
พอที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ครับ  

 -ท่านใดสงสัยก็สอบถามได้ครับ 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีรองปลัด อบต.บ้านโนน น าเสนอไปแล้วสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามขอ

เชิญครับ 
ทองปัก  แก้วใส -เรียนประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งจ่าย

ไว้ ๑๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท งบประมาณคลเหลือก่อนโอน ๘,๒๘๓,๑๑๕ บาท ขอโอน
ลดจ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน ๖,๗๖๓,๑๑๕ 
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บาท เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุหรือไม่ครับ ส าหรับเดือนตุลาคม จะเอาเงิน
ที่ไหนมาจ่ายครับ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองปลัด อบต.บ้านโนน ชี้แจงครับ 
รองปลัดฯ -เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการตั้งงบประมาณเกินจ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพครับ 
เงนิเบี้ยยังชีพที่ต้องจ่ายทั้งปีจ านวน ๘,๔๙๙,๓๐๐ บาท แตง่บประมาณตั้งจ่ายไว้ทั้ง
ปี ๑๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท งบประมาณคลเหลือก่อนโอน ๘,๒๘๓,๑๑๕ บาท ขอโอน
ลดจ านวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน ๖,๗๖๓,๑๑๕ 
บาท และตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔ 
เดือน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปแล้วจ านวน ๒,๗๓๙,๔๐๐ บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง กันยาย ๒๕๖๕ จ านวนเงิน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น
งบประมาณคงเหลือหลังโอนแล้วคงเหลือ จ านวน ๖,๗๖๓,๑๑๕ บาท เพียงพอต่อ
การจ่ายเบี้ยยังชีพที่คงเหลือจ านวน  ๘ เดือนครบั   ส าหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕  ใช้เงินงบประมาณของข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครับ  

ประธานสภาฯ -ครับ ตามที่รองปลัดฯ ชี้แจงไปแล้วมีท่านจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  ถ้า
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในญัตติที่ 
๕.๑ การโอนลดงบประมาณจ านวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย
คะแนน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ  -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติที่ ๕.๒ 
ญัตติที่ ๕.๒ ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ครับ  

นายก อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากมี
เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๑๙ โครงการ งบประมาณท้ังหมด ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการพัฒนา
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน ซึ่งมี
โครงการ ดังต่อไปนี้ครับ 
๑.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองโดนถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๑ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที ่
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คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐.- บาท 
๒.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพ่อจันทร์เที่ยง ถึง จุดที่ อบต.
ก าหนด) หมู่ที ่๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง  
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.- บาท 
๓.)โครงการขยายเขตประปา (สายเพ็ญนภา ถึง จุดที่ อบต.ก าหนด) หมู่ที่ ๒ วางท่อ 
PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (ปลายบาน) จ านวน ๑๑๕ ท่อน พร้อมวัสดุข้อต่อ 
ความยาวรวม ๔๖๐ เมตร รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ ๗๙,๔๐๐ บาท 
๔.๔.) โครงการปรับปรุงถนนลงดินถมพร้อมลงดินลูกรัง (สายสวนใหญ่ ถึงจุดที่ อ

 บต.ก าหนด) หมู่ที่ ๒ 
๑.งานดินถม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร 
(คิดปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร) 
๒.งานดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๘๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร (คิดปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๕๗ ลูกบาศก์เมตร) และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน ๑ ป้าย  รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ ๑๗๙,๖๐๐ บาท 
๕.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบักโมง ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๖.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบัวสวรรค์ ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด)  
หมู่ที่ ๔ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตาแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด งบประมาณ ๑๔๑,๙๕๐ บาท  
๗.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสไบแพร ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง  รายละเอียด
อ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๘๙,๗๐๐ บาท 
๘.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบบึงสิม ถึงจุดที่ อบต.
ก าหนด) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   
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หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง 
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๗๘,๓๕๐ บาท 
๙.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเจริญ ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร   พร้อมลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ ในการก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๑๒๓,๕๐๐ บาท 
๑๐.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบุญมีอุทิศ ถึงจุดที่ อบต.
ก าหนด) หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ ในการก่อสร้างตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๑๘๖,๕๐๐ บาท  
๑๑.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปป่าช้า ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ในการก่อสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดบ้านดงซ า ถึงจุดที่ 
อบต.ก าหนด) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสอง
ข้างทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย รายาละเอียดอ่ืนๆ 
ในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๑๔๙,๖๒๐ บาท 
๑๓.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรื่นเริง ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆ ในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด งบประมาณ ๑๖๐,๓๘๐ บาท 
๑๔.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายวิชัย ครยก ถึงจุด
ที่ อบต.ก าหนด) หมู่ที่ ๘  ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง รายละเอียดอ่ืนๆ ในการ
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๗๒,๘๐๐ บาท 
๑๕.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายค ามุย ถึงจุดที่ 
อบต.ก าหนด) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๖๐ ตารางเมตร พร้อมาลงหินคลุกทั้งสอง
ข้างทาง รายละเอียดอ่ืนๆ ในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  
งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท 
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๑๖.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่าครองธรรม ถึงจุดที่ อบต.
ก าหนด) หมู่ที ่๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกทั้งสองข้างทาง 
และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆในการก่อสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด   งบประมาณ ๑๖๑,๒๐๐ บาท 
๑๗.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมณีรัตน์ ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่  ๙ ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕๓.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๒๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง 
รายละเอียดอ่ืนๆในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 
๙๘,๐๐๐ บาท 
๑๘.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนพรัตน์ ถึงจุดที่ อบต.ก าหนด) 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๑๒๕.๒๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกท้ังสองข้างทาง รายละเอียดอ่ืนๆ 
ในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ ๘๔,๕๐๐ บาท 
๑๙.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนาแก ถึงจุดที่ อบต.
ก าหนด)  หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 
๑ ป้าย รายละเอียดอ่ืนๆในการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด    
งบประมาณ ๑๒๗,๕๐๐ บาท 
-รวมงบประมาณขอโอนมาตั้งจ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่จ านวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ -ครับ ขอเชิญรองปลัด อบต.บ้านโนน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงขอ
เรียบต่อที่ประชุมรับทราบก่อนที่จะขอมติที่ประชุมครับ 

รองปลัด อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ การโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายขึ้นเป็นรายการใหม่ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นครับ  

ประธานสภาฯ -ครับ ตามที่นายก อบต.บ้านโนน เสนอรายละเอียดโครงการและรองปลัดฯ ชี้แจง
ข้อเรียบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามขอเชิญครับ  

รองประธานสภาฯ -เรียนประธานสภาฯ ขอสอบถาม โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ 
ชื่อสถานที่สายสวนใหญ่ ใช่หรือไม่ครับ หรือชื่อสายทุ่งใหญ่ ครับ  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ชี้แจงด้วยครับ 
ศักดิ์นริน  โนนทิง -เรียนประธานสภาฯ โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๒ ชื่อสถานที่

สายสวนใหญ่ ครับ 
ประธานสภาฯ -ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ศักดิ์นริน  โนนทิง -เรียนประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อจันทร์เที่ยง ที่

มีความยาวตลอดโครงการ ๓๕ เมตร สามารถโอนงบประมาณไปก่อสร้างต่อจาก
โครงการอื่นได้หรือไม่ครับ เพราะระยะทางมันสั้นครับ 
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ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายก อบต.บ้านโนน ชี้แจงครับ 
นายก อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อจันทร์เที่ยง 

ถ้าจะโอนงบประมาณไป ได้ครับ แต่ต้องประมาณการใหม่ และต้องดูในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยว่าโครงการที่จะไปด าเนินการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ไม่ครับ
อาจจะต้องล่าไปครับ เพราะมีขั้นตอนกระบวนการท างานหลายขั้นตอน ส าหรับ
โครงการที่สมาชิกสภาน าเสนอจะน ามาพิจารณาในครั้งต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ธนกร  แก้วล้วน -เรียนประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างหมู่ที่ ๕ ตรวจรายละเอียดในแบบแปลไม่ท่อ

ระบายน้ าครับ อยากจะเพ่ิมท่อระบายในโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
บุญมีอุทิศครับ เป็นท่อขนาด ๖๐ จะได้หรือไม่ครับ ประมาณจ านวน ๔ ท่อน  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายก อบต.บ้านโนน ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ ถ้าจะแก้ไขแบบแปลนก็ท าได้ครับ แต่เพ่ือความรวดเร็วในการ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ผมจะประสานกับผู้รับจ้างให้เพิ่มท่อระบายน้ า
ให้ครับ  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบอนุมัติญัตติที่ ๕.๒ การโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วย

คะแนน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ-ไม่มี งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง คือประธานสภาฯ 
มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมสภา  จ านวน ๙ คน 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๖ ครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  ญัตติที่ ๖.๑ ขอความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของ

รัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงซ า  ท้องที่ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง  
จังหวัดขอนแก่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไปน าเสนอต่อที่ประชุมครับ 

นักจัดการงานทั่วไป -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
ดิฉันขอน าเสนอในเรื่องญัตติที่ ๖.๑ ขอความเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงซ า  ท้องที่ต าบลบ้าน
โนน อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจากได้รับแจ้งจากอ าเภอซ าสูงขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนน าเสนอเรื่องเห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงซ า  ท้องที่ต าบลบ้าน
โนน อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนนเสียก่อนเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้าน
โนน จ านวนเนื้อที่ดินท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อบต.บ้านโนน จ านวน 
๒๑๔.๙๓ ไร่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงซ า) ราษฎรที่อาศัยและท ากินในพ้ืนที
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในมาตรา ๑๓/๗ (๓) และมาตรา ๑๖ 
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วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่ะ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ไพรัตน์  ทรงรักษ์ -เรียนประธานสภาฯ   อยากรู้ว่ามีจ านวนกี่ครัวเรือนที่จะได้อนุญาตครับ 
ประธานสภาฯ -จ านวนครัวเรือนก็ไม่ทราบเหมือนกันทราบแต่จ านวนพ้ืนที่ แต่ก็คงทั้งหมดที่เป็น

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติครับ 
ทองปัก  แก้วใส -เรียนประธานสภาฯ การอนุญาตท ากินและอาศัยในป่าสงวนแห่งชาติผู้อยู่อาศัยเดิม

หรือร่วมไปถึงผู้ที่ยากจนรายใหม่หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ -เป็นผู้อยู่อาศัยรายเดิมครับ    มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ

ที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ  ป่าดงซ า  ท้องท่ีต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง  ด้วยคะแนน ๘ 
เสียง ไม่เห็นชอบ-ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาฯ มีสมาชิกอยู่ในที่
ประชุมจ านวน ๙ คน 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในญัตติที่ ๖.๒ 
-ญัตติที่ ๖.๒ ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอเชิญ
นักวิชาการเกษตรมาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

นวก.การเกษตร -เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านค่ะ   ด้วยได้รับแจ้งจากอ าเภอซ าสูงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาสมัครเข้าร่วมสอนงพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส าคัญ สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสมบัติของแผ่นดิน  ปัจจุบันมี 
อปท.เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน ๔,๔๗๔ แห่ง และยังไม่เข้าร่วม จ านวน ๓,๓๗๖ 
แห่ง โดยมี ๔ จังหวัดที่ด าเนินการครบถ้วยคือ จังหวัดตราด จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสตูล แต่โครงการดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนก่อนจึงสมัครเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีเจ้าหน้าที่น าเสนอรายละเอียดไปแล้วนั้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  
นวก.การเกษตร -เรียนประธานสภาฯ จะต้องก าหนดสถานที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะอย่างน้อย ๑ 

แห่ง ค่ะ 
ประธานสภาฯ -ครับ ก็ให้ทุกท่านน าเสนอสถานที่ที่เราจะอนุรักษ์พืชและสัตว์ในพ้ืนที่ของต าบลบ้าน

โนน ไว้ด้วยครับ  ให้ทุกท่านคิดไว้ครับ ส่วนประธานสภาฯ ขอเสนอวัดบ้านแห้วครับ 
เพราะต้นไม่หลายสายพันธุ์ครับ น่าจะอนุรักษ์ไว้ในลูกหลานได้ศึกษาครับ ท่านอ่ืนจะ
เสนอหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
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รองประธานสภาฯ -เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอพ้ืนที่บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนนครับ 

ประธานสภาฯ -มีอีกหรือไม่ครับ 
จอมศรี แสนสีมนต์ -เรียนประธานสภาฯ ขอเสนอพ้ืนที่ดอนหลักด าค่ะ 
ประธานสภาฯ -ครับสถานที่ต้องเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ครับ ที่ไม่มีเรื่องพิพาทกันอยู่ครับ 
วิษณุพงศ์  กลางจันทา -เรียนประธานสภาฯ ขอเสนอบริเวณพ้ืนที่ป่าช้าหมู่ที่ ๖ ครับ เพราะมีต้นไม้จ านวน

มากเหมาะในการอนุรักษ์ไว้ครับ  
ประธานสภาฯ -ครับ ส าหรับเรื่องพ้ืนที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ เดี่ยวทุกท่านลงไปตรวจดูพื้นที่ทุกแห่ง

ที่เหมาะสม แล้วค่อยพิจารณาครับ   ส าหรับวันนี้ขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการ
ก่อนครับ มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบเข้าร่วมโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สายามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด้วย
คะแนน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียงคือประธานสภาฯ มีสมาชิก
อยู่ในที่ประชุมจ านวน ๙ คน 

ประธานสภาฯ -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ๗.๑  เรื่อง  เลือกสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน จ านวน ๓ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านโนน   
๗.๒ เรื่อง  เลือกสมาชิกสภา อบต.บ้านโนน จ านวน ๓ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านโนน  

   -ขอเชิญรองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน น าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
รองปลัด อบต.บ้านโนน -เรียนประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.จ านวน ๓ คน และร่วม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. จ านวน ๓ คน รวมเป็น 
๖ คน ขอให้สมาชิกสภาเสนอสมาชิกจ านวน ๓ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.บ้านโนน และอีก ๓ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.บ้านโนน ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ -เรียนประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ สมาชิกท่ีจะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.
บ้านโนน จ านวน ๓ ท่าน   มดีังนี้ ๑.นายคมสันต์   กุดทิง   ส.อบต.หมู่ที่  ๓ ๒.นาย
ศักดิ์นริน   โนนทิง  ส.อบต.หมู่ที่ ๒  และ ๓.นายไชยา  กุดทิง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จ านวน ๓ คน คือ ๑.นายทองปัก  แก้วใส ส.



15 
 

อบต.หมู่ที่ ๘ ๒.นายธนกร  แก้วล้วน ส.อบต.หมู่ที่ ๕ และ ๓.นางจอมศรี  แสนสี
มนต์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 

ประธานสภาฯ -ครับตามท่ีรองประธานสภาฯ น าเสนอมีท่านใดมีความเห็นแตกต่างไปจากนี้หรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกที่ถูกน าเสนอรายชื่อได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านโนนครบ 

มติทีป่ระชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -ครบั   มท่ีานใดจะชื่อเรื่องอื่นๆ อกีหรอืไมค่รบั 

คมสนัต ์กดุทงิ -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภา และผูบ้รหิาร  กระผมคมสนัต ์กดุทงิ ส.อบต.หมู่ที ่๓  

ขอปรึกษา การปิดบอ่ขยะหมูท่ี ่๓,๔ ค่ะ เพราะว่าปจัจุบนัน้ีบอ่ขยะมขียะลน้เป็นจ านวนมาก

และส่งกลิน่เหมน็ก่อใหเ้กดิความร าคาญแก่ประชาชนทีอ่ยู่ใกลค่้ะพอมแีนวทางหรอืไมค่่ะ   

ประธานสภาฯ -ครบั เรื่องน้ีขอเชิญนายก อบต.บา้นโนน แสดงความคิดเหน็ครบั 

นายก อบต.บา้นโนน -เรยีนประธานสภาฯ  ส าหรบัเรื่องบอ่ขยะเป็นเรื่องที่เป็นปญัหาอย่างยิง่การปิดบอ่ขยะของ

หมูท่ี ่๓,๔ จะตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบเพราะว่าขยะของบา้นโนนโพธิ์ศรแีละบา้นกดุทงิจะ

น าไปทิ้งทีไ่หน ถา้เอาไปทิ้งที่หมู่บา้นอื่นๆ เคา้จะยอมหรอืไม ่เพราะว่าแต่ละหมู่บา้นก็มี

ปรมิาณขยะเป็นจ านวนมากเหมอืนกนั   ครบัเรื่องน้ีผมขอปรึกษากบัรองปลดั อบต.

เสยีก่อน และจะไดล้งไปดูพื้นที่บอ่ขยะของหมู่หมู่ที ่๓,๔ ดว้ยกนัเพือ่หาทางออกดว้ยกนั

ครบั  

รองปลดั อบต. -เรยีนประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ ครบั เรื่องขยะเป็นปญัหาระดบัประเทศครบัไมใ่ช่แค่เกดิ

ที ่อบต.บา้นโนนทีเ่ดยีวจะตอ้งพจิารณาในรอบขอบครบั ถา้ปิดบ่อขยะไปแลว้จะน าขยะไป

ทิ้งทีไ่หน บา้นอื่นๆ ขยะกล็น้บอ่ขยะเหมอืนกนัครบั  เรื่องน้ีขอปรกึษากบัผูบ้ริหารเจา้หนา้ที่

ทกุส่วนเพือ่รบัฟงัความคิดเหน็ หรอือาจจะรบัฟงัเสยีงจากประชาชนดว้ย ตามทีท่่านเสนอ

หนองนกเขยีนเป็นพื้นทีอ่ยู่ในพื้นทีห่มูท่ี ่๖ ราษฎรหมู่ที ่๖ จะยอมหรอืไมค่รบั 

นายก อบต. -เรื่องน้ีตอ้งสอบถามราษฎรบา้นโคกใหมน่ายมดว้ย ว่าราษฎรเคา้จะยอมใหก่้อสรา้งบอ่ขยะ

หรอืไม่ 

วษิณุพงษ ์กลางจนัทา -เรยีนประธานสภาฯ  ตอ้งประชาคมหมู่บา้นก่อนครบัผมว่าคงไม่ยอมใหก่้อสรา้งบอ่ขยะ

บรเิวณหนองนกเขยีนตอ้งพจิารณาอย่างรอบขอบอกีครบั 

จอมศร ี แสนสมีนต ์ -เรยีนประธานสภาฯ ค่ะ บอ่ขยะหมูท่ี ่๓,๔ ปจัจบุนัอยู่ใกลศู้นยเ์รยีนการเกษตรและมี

ราษฎรอาศยั ท าใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น ถา้เป็นไปไดก้อ็ยากใหปิ้ดบอ่ขยะค่ะ  กต็อ้งหารอื

ร่วมกนัหลายฝ่ายค่ะ 
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