
 
 
 
 ที ่ ชย  ๗๓๐๐๑(สภา)/ว21                                          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

      อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๗๐ 

           3   ธันวาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 /๒๕๖3  

เรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลโนนแดง หมู่ที่ 1-9 

ด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้นัดประชุมสภานัดประชุมสภาสมัย
สามัญที่ 4/2563 ในวันที่ 18  ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง ชั้น 2  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดการประชุ ม จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมเรียนเชิญท่านและ
ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด (ผู้เข้ารับฟังการประชุมแต่งกาย
ด้วยชุดสุภาพ) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ ต่อไป  

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        (นายประดิษฐ์   เทพนุรักษ์) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
 
ส านักปลัดอบต. 
“งานกิจการสภา”  
โทร. ๐๘๑-๙๗๖๔๒๐๒  
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัยสามัญท่ี  4/2563 ครั้งที่ 1 

วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

(เลขท่ี 339 หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ) 
.............................................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1  เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง หมู่ที่ 9 ลาออก  

       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้รับหนังสืออ าเภอบ้านเขว้า  
ที่ ชย 0023.15/4018 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง ขอลาออกจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ด้วยอ าเภอบ้านเขว้าได้รับ
หนังสือจาก นายนิรุต  อุปชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง หมู่ที่ 9 
ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยประสงค์ของลาออก ตั้งแต่วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพ่ือลงสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านเจริญทรัพย์ บัดนี้ 
นายอ าเภอบ้านเขว้า ได้อนุมัติให้ นายนิรุต  อุปชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง หมู่ที่ 9 ลาออกตามความประสงค์ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.2  รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 18  
ธันวาคม 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/ ๒๕๖3  

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 ...................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
 ..................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
.ไม่มี.................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.๑ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง) 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



    -2- 
 

5.2 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามค าสั่งที่ 64/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2561 ค าสั่งอบต.โนนแดงที่ 404/2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ค าสั่งอบต.
โนนแดงที่ 350/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และค าสั่งที่ 150/2563 ลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นั้น 
      เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ราย นายนิรุต  อุปชา  
สมาชิกสภาฯ ได้ลาออก จึงท าให้คณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง ว่างลง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 จึงขอให้สภา อบต.โนนแดง พิจารณาคัดเลือกตัวแทน 
ส.อบต. จ านวน 1 ท่าน แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยให้มีผู้รับรอง 2 คน 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

5.3  พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางวาสนา ป้องขันธ์ ถึงบ้านนางสวย  แช่มช้อย หมู่ที่ 9 
บ้านทรัพย์เจริญ 
ข้อความเดิม  บ้านทรัพย์เจริญ 
ข้อความที่เปลี่ยนแปลง  บ้านเจริญทรัพย์ 

       2. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรฒ์ นันทะพล ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9  
บ้านทรัพย์เจริญ 
ข้อความเดิม  บ้านทรัพย์เจริญ 
ข้อความที่เปลี่ยนแปลง  บ้านเจริญทรัพย์ 
 

 5.4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 

 5.5 ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

  ตามหนังสืออ าเภอบ้านเขว้า ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.15/2772 ลงวันที่ 
16 กันยายน 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอบ้านเขว้าแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น 
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5.6 ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ในปี พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ  

1. โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-
015 สายท่ากระบือ-บ้านโนนตาด บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร     

    พิกัด จุดเริ่มต้น  Lat : 15.77645 
                Long : 101.894165 
   จุดสิ้นสุด  Lat : 15.760325 
       Long : 101.88547 

2. โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
75- 

001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านซับช่องแมว ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร  

            พิกัด จุดเริ่มต้น  Lat : 15.7920920000 
                Long : 101.9028250000 
   จุดสิ้นสุด  Lat : 15.8217670000 
       Long : 101.9009420000 

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75- 
 002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยาง ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,300 เมตร  

    พิกัด จุดเริ่มต้น  Lat : 15.822170000 
                Long : 101.8884890000 
   จุดสิ้นสุด  Lat : 15.7907280000 
       Long : 101.8925580000 

3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีต 
 เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 75-012 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านเขว้า  
    พิกัด จุดเริ่มต้น  Lat : 15.7810530000 

                Long : 101.8985080000 
   จุดสิ้นสุด  Lat : 15.7794560000 
       Long : 101.9049110000 

3. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติทีป่ระชุมสภา สมัย 
 สามัญท่ี 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563  

  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับ
ช่องแมวหมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,700 เมตร 
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ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท าการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการ
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องอ่ืน 

หารือเรื่อง กรณีตลาดหนองบ่อ หมู่ที่ 6 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
 
                                                                     (นายประดิษฐ์   เทพนุรักษ์) 
                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
 
 


