
(ส าเนา) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยวิสามัญท่ี  1 /๒๕๖4   ครั้งที่ 1 
วัน ศุกร์ ที ่ 26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  (ชั้น ๒) 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 

1 นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ประธานสภาฯ ประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  
2 นายสายยนต์  ใสแสง รองประธานฯ สายยนต์  ใสแสง  
3 นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ วิรัช  แรงโนนแดง  
4 นางชาลิณี  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ชาลิณี  แรงโนนแดง  
5 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  
6 นางอ าพร  สุภาพ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ อ าพร  สุภาพ  
7 นายทองอร หาญชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ทองอร หาญชัย  
8 นายหนูแดง  จอกเงิน ส.อบต. หมู่ที่ ๕ หนูแดง  จอกเงิน  
9 นายเกรียงไกร  พลชัย ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เกรียงไกร  พลชัย  

10 นายบุญส่ง  สุพมาตย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ บุญส่ง  สุพมาตย์  
11 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ สาโรจน์  ฆ้องโนนแดง  
12 นายศุภชัย  ฐานวิสัย ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ศุภชัย  ฐานวิสัย  
13 นางละออง  หงส์วิหค ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ละออง  หงส์วิหค  
14 นายบุญยู้  ปิตะบุตร ส.อบต. หมู่ที่ ๘ บุญยู้  ปิตะบุตร  
15 นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ส าราญ  ทนโนนแดง  
16 นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เลขานุการสภาฯ นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
     
     
     
     

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         -๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
๑ นายโกฎ  โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง โกฎ  โลมบุตร  
๒ นายจ านงค์  ศิริพรหมมา รองนายกฯ จ านงค์  ศิริพรหมมา  
๓ นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกฯ วุฒิชาติ  มาสา  
๔ นายสมนึก  กาลเขว้า เลขานุการนายกฯ สมนึก  กาลเขว้า  
๕ นายนวลจันทร์  จันปัญญา ผอ.กองช่าง   
๖ นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ หัวหน้า สป. เยาวภา  อาสายุทธ  
๗ นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ ผอ.กองคลัง นงนุช  ศรีจันทร์  
8 นางสุมาลี  ภูโสภา นักวิเคราะห์ฯ   
9 นางสาวดาวรุ่ง  รัญชัย นักพัฒนาชุมชน   

10 พ.จ.อ.รวม  ชั่งหนอง จพง.ป้องกันฯ   
11 นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ นวก.ศึกษา   
12 นางสาววนิดา  กล้องนอก นวก.การเงิน ฯ   
13 นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ นักทรัพยกรบุคคล   
14 นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ นวก.สาธารณสุขฯ   
15 นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว จพง.การเงินฯ   
16 นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ   

     
     
     
     
     
     
     
     
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัยวิสามัญท่ี 1/๒๕๖4 ครั้งที่ ๑  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

..................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ตามเอกสารที่แนบ) 
ผู้ไม่มาประชุม   ไม่มี 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

สถานะการเงินและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 25 มีนาคม  
2564 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนแดง ณ ปัจจุบัน 
นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
(ผอ.กองคลัง) อบต.โนนแดง ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท 

และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท  
ณ ปัจจุบัน วันที่ 25 มีนาคม 2564 มีสถานะการเงินการคลัง 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑.เงินฝากธนาคาร     26,504,598.22 บาท 

 ๒.เงินสะสม      10,199,052.14 บาท 
 ๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม    11,151,716.38 บาท 
 4. เงินรับฝากฯ           875,251.70 บาท 
 5. รายจ่ายค้างจ่าย            37,131.00 บาท 
 6.รายรับ 
 6.๑รายรับจริงตามงบประมาณ              16,505,309.80  บาท 
    6.1.1 ภาษีอากร   31,940.00  บาท 
    6.1.2 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  177,820.20 บาท 
    6.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -  บาท 
    6.1.4 รายได้จากทรัพย์สิน 173,179.91  บาท 
    6.1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด   432,200.00 บาท 
    6.1.6 รายได้จากทุน       1,318.00 บาท 
    6.1.7 ภาษีจัดสรร         6,126,738.94 บาท 
    6.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป         9,562,112.75 บาท 
    6.1.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บาท 

7.รายจ่าย 
7.๑ รายจ่ายจริงตามงบประมาณ         13,282,267.75  บาท 

    7.1.1 งบกลาง            6,349,389.00  บาท 
    7.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   1,079,640.00  บาท 
    7.1.3เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       3,954,917.66 บาท 

7.1.4 ค่าตอบแทน… 
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    7.1.4ค่าตอบแทน     95,790.00  บาท 
    7.1.5ค่าใช้สอย    472,519.20  บาท 
    7.1.6ค่าวัสดุ    498,846.00  บาท 
    7.1.7ค่าสาธารณูปโภค   124,185.89  บาท 
    7.1.8เงินอุดหนุน  633,280.00  บาท 
    7.1.9ค่าครุภัณฑ์     73,700.00  บาท 
    7.1.10 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             บาท 
    7.1.11ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะกิจ)       -       บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ตามงบประมาณ)  3,223,042.05 บาท 
 หัก  รายจ่ายระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง มี.ค.64 )   178,260.00 บาท 
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า มี.ค.64)              674,500.00 บาท 
3. รายจ่ายประจ า (ก.พ.-มี.ค.64)   300,000.00 บาท 

(ค่าวัสดุ , คชจ.ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน คชจ.ฝึกอบรมฯ , เป็นต้น) 
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มี.ค.64) 269,164.40 บาท 
5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (มี.ค.64)         299,400.00 บาท 
6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (มี.ค.64)     1,000.00  บาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุมสมัย สามัญที่ 1/๒๕๖4 
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4) 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(ประธานสภาฯ) 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ อ่านรายงานการประชุมสมัย สามัญที่ 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์  
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) 2564 อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  14  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ .2561 -2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในข้ันตอนก่อนที่จะมาถึงวันนี้ คือคณะกรรมการ 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) สนับสนุนแผนฯ ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 4 ให้คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ เพ่ือได้ร่วมกันพิจารณา เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 และประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณา  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยหลักการและเหตุผลในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในครั้งนี้ มีดังนี ้

 หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 - 3 นั้น 
       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือเสนอโครงการขอสนับสนุน
งบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชัยภูมิประจ าปี 
2564 การใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย และการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหาร
สาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่
และได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 เสนอปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขไปปัญหา 
ให้โดยเร่งด่วน นั้น 
      องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงขึ้น  
โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
       (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
ให้นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนอ่านรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  

นางสุมาลี  ... 
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นางสุมาลี  ภูโสภา โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
(นักวิเคราะห์ฯ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ของ อบต.โนนแดง มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัดกลาง
โนนแดง) หมู่ที่  1 บ้านโนนแดง  งบประมาณ 61,000 บาท ตั้ ง ไว้ ในปี  
พ.ศ. 2564 

 2. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านเจริญผล-หนองอ้ม  
บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 งบประมาณ 180,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบบริเวณ 
ที่นางแสงจันทร์ กุลธรรมโม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 งบประมาณ 138,000 บาท 
ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 
      4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนางค ากาย-ที่ดินนายหมื่น
ชนะ วงษ์ผ่อง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ งบประมาณ 72,000 บาท ตั้งไว้ในปี 
พ.ศ. 2564 

 5. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-003 สาย
บ้านท่ากระบือ - บ้านโนนตาด ( ช่วง กม. 3+011 - กม. 3+110 ) บ้านเจริญผล  
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  308,000 
บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

6. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-005 สาย
บ้านเจริญผล - บ้านหนองอ้ม ( ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+395 ) บ้านเจริญผล  
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  1,290,000 
บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

7. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-008 สาย
บ้ านขุนด่ าน  - บ้ าน โคกประดู่  (  ช่ ว ง  กม .  0+920 - กม .  1+785 )  
บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  
2,830,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

8. ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-009 สายบ้านโนน
เสาเล้า - บ้านห้วยปากคาด ( ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+360 ) บ้านโนนเสาเล้า 
หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,080,000 
บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

9. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-011 สาย
บ้านห้วยยาง (ต้นยาง) ( ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+321 ) บ้านโนนแดง   
หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ  
1,550,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

10. ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ชย.ถ.75-015 สายบ้าน
หนองแวง  หมู่ที่ 2  -  ฟาร์มเสี่ยโอ๊ก ( ช่วง กม. 0+000 - กม.0+349 ) บ้าน
หนองแวง  หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
1,275,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

      11. โครงการ...
เทพ้ืน
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11. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2565 
         12. โครงการปรับปรุงต่อเติมส านักงาน อบต.โนนแดง งบประมาณ 
1,250,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2565 
         13. โครงการปรับปรุงระบบประปาส านักงานอบต.โนนแดง งบประมาณ 
150,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2565 
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   
         1. โครงการขุดลอกห้วยยางแล้ง บ้านโนนแดงหมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,000 บาท 
ตั้งไว้ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
          1. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหินคลุกเส้นบ้านโนนแดง -อ่างเก็บน้ า  
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 

2. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง เส้นฝายน้ าล้นนายประกอบ - 
ฝายน้ าล้นก านันเติม บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 420,000 บาท ตั้งไว้ในปี  
พ.ศ. 2564 
           3. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหินคลุกเส้นห้วยชีลอง (ท่าควาย -บ้าน
ห้วย) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 240,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2564 
           4. โครงการปรับปรุงผิวทางดินลูกรังเส้นหนองห่อข้าว – ซ าแฝก บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 230,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 
           5. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง เส้นแยกเขาวง-ถ้ าค้างคาว บ้าน
หนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 350,000บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 
           6. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนหินคลุก เส้นบ้านหนองสโมงเหนือ-โคก 
โนนแดง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 280,000 บาท ตั้งไว้ ในปี 
พ.ศ. 2564 
           7. โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่  1 -9 ต าบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า   
จ.ชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2564 , 2565 
2.2  แผนงานการเกษตร  
           1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  63,000 บาท ตั้งไว้
ในปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ท่ี 4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
       1. โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ งบประมาณ 290,000 บาท ตั้งไว้ในปี 
2564 
ผ.02/1 บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
 1. โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพ่ือการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 18,900,000บาท ตั้งไว้ในปี 
2564 
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2. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  

75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5  งบประมาณ 
1,750,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2564 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ผักสวนครัว รั้วกินได้ งบประมาณ 747,000  
บาท ตั้งไว้ในปี 2564 
บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 79,000  บาท   
2. แท่นยืนบรรยาย  (โพรเดี้ยม) 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท 
3. ชุดเครื่องเสียงจ านวน 1 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่  
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไมมีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความ 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ด้วย
มติ จ านวน 13 เสียง 

  5.2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ผู้เสนอญัตติได้เสนอรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) โครงการที่เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในที่ประชุม 
 

นายโกฎ  โลมบุตร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายกอบต.โนนแดง)  โนนแดงได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 บ้านโนน

แดง หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล และหมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ ให้ด าเนินโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนแดง ตามอ านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้ออกส ารวจพ้ืนที่  
เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และอบต.โนนแดงจะก่อสร้าง
รั้วบ่อขยะตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้จัดท า
โครงการเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม จ านวน 5 โครงการ เป็นงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 569,000 บาท   
(-ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)ส่วนรายละเอียดโครงการขอมอบหมายให้ปลัดและ
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบ 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมี 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) ทั้งหมด 5  โครงการ รวมเป็นงบประมาณจ านวน 569,000 บาท (-ห้าแสนหกหมื่นเก้าพัน  
                                  บาทถ้วน-) โดยสถานะเงินสะสมในปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่สามารถ   
                                  น ามาใช้บริหารได ้มีจ านวน 3,218,917.14  บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปด  
                                  พัน เก้ า ร้ อยสิ บ เจ็ ดบาทสิบสี่ สตางค์ )  ร ายละ เ อียดตามสถานการณ์คลั ง  
                                                                                                              ของอบต.โนนแดง … 
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ของอบต.โนนแดง ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๘๙ ซึ่งก าหนดว่า “ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณถัดไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดยละเอียดโครงการที่ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาอบต.โนนแดง มีดังน้ี 
            1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(หลังวัดกลางโนนแดง) หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง งบประมาณ  61,000 บาท 

                           2. โครงการขุดลอกห้วยยางแล้งบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,000 บาท 
            3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบบริเวณ       
ที่นางแสงจันทร์กุลธรรมโม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 งบประมาณ 138,000 บาท 
            4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนางค ากาย - ที่ดิน 
นายหมื่นชนะ วงษ์ผ่อง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 งบประมาณ  72,000 บาท 

                              5. โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ งบประมาณ 290,000 บาท 
 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  569,000 บาท  (-ห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน-) 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดทีละโครงการ  โดยเริ่มจาก 
(ประธาน)  โครงการที่ 1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังวัด

กลางโนนแดง) หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง โดยด าเนินการ 1.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร  
2.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 0.80 
เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 3. ลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพ้ืนที่ 
30.80 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782467 , 101.896626  
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 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782492 ,101.896850 งบประมาณ  61,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1 ข้อ 1) 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและลานคอนกรีตเสริม 
                              เหล็ก (หลังวัดกลางโนนแดง) หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง  จ านวน 13 เสียง  
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ โครงการที่ 2. โครงการขุดลอกห้วยยางแล้ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ขนาดปากกว้าง  
(ประธาน)  7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย พิกัด
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น 15.788387,101.921026 พิ กั ด จุ ด สิ้ น สุ ด 15.788394,101. 
92177 งบประมาณ 8,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 1) 

 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วยยางแล้ง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2   
 จ านวน 13 เสียง  

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางคอนกรีต 
(ประธาน) เสริมเหล็กบริเวณที่นางแสงจันทร์  กุลธรรมโม บ้านเจริญผล  หมู่ที่ 4 โดยด าเนินการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.779077,101.900 จุดสิ้นสุด15.778675 

 ,101.901 งบประมาณ 138,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้า 2 ข้อ 3)  

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
(ประธาน) ฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นางแสงจันทร์  กุลธรรมโม บ้านเจริญผล   

หมู่ที่ 4  จ านวน 13 เสียง  
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนางค ากาย – ที่ดิน 
(ประธาน) นายหมื่นชนะ วงษ์ผ่อง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ด าเนินการโดยก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว
รวม 50.00 เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก  พิกัดจุดเริ่มต้น 
15.786838,101.895 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.787207,101.895 งบประมาณ  
72,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
หน้า 3 ข้อ 4) 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านนาง 
(ประธาน) ค ากาย – ที่ดินนายหม่ืนชนะ วงษ์ผ่อง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8   จ านวน 13 

เสียง  
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์     โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ โดยด าเนินการ ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 
(ประธาน) รวม 77.00 เมตร พร้อมประตูรั้วกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.80 เมตร (ขนาดบานประตู 

4.00 x 1.80 เมตร จ านวน 2 บานต่อชุด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  
                                                                                                   งบประมาณ… 
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งบประมาณ 290,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 หน้า 17 ข้อ 1) 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ จ านวน ๑3 เสียง  
 5.3  พิจารณาโอนงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 เพื่อ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 63,000บาท 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณในการจัดท า 
(ประธาน) โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ สืบเนื่องจากอบต. โนนแดง ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับพื้นที่สนามหน้าที่ท าการอบต. 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) โนนแดง ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 เพ่ือรองรับโครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งก าหนดการที่ก าหนดไว้ครั้งแรกคือวันที่ 23 ก.พ.64 ตอนนี้เกิดโควิด
ก็เลยมีการเลื่อนโครงการ และทางอบต.ได้รับความอนุเคราะห์จากรถเกรดเดอร์  
อบจ.ชัยภูมิปรับเกรดหน้าสนามให้ ก็มีความสวยงามแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้
งบประมาณในส่วนนี้ จึงจะขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือติดตั้งระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด คือติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
คือ 1. แผงโซล่าเซล ขนาด 340 วัตต์ จ านวน 6 แผง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด 
2. เครื่องสูบน้ าใช้กับระบบโซล่าเซล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด 
3. ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด    2” แบบบานลาย (มอก.ชั้น8.5) จ านวน 53 ท่อน พร้อม
เชื่อมต่อประสานท่อกับระบบสูบน้ าและวาวล์น้ า จ านวน 4 จุด) งบประมาณ 63,000  
บาท 

 

นายนวลจัน จันทร์ปัญญา ปกติจะใช้ปั๊มสูบน้ าเพื่อดูแลต้นไม้ ซึ่งการใช้ปั๊มน้ าจะมีเรื่องค่าน้ ามันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
(ผอ.กองช่าง) เลยจะติดตั้งแผงโซลาเซลเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งในอนาคต อาจจะมีการปลูกต้นไม้ 

ปลูกผักเพ่ือ เป็นแปลงเกษตรสาธิตในอนาคต โดยขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้  
   โอนลดจาก 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 
 งบลงทุน 
 ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับพ้ืนที่สนามหน้าที่ท าการอบต.โนนแดง  

 ตั้งไว้ 63,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 0 บาท ขณะนี้คงเหลือ 63,000  บาท  โอนลด  
63,000 บาท คงเหลือจ่าย 0 บาท  

 

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร 
 งบลงทุน 
 

ประเภท… 
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 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 1. แผงโซล่าเซล ขนาด 340 วัตต์ จ านวน 6 แผง พร้อมติดตั้ง
และอุปกรณ์ครบชุด 2. เครื่องสูบน้ าใช้กับระบบโซล่าเซล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้ง
และอุปกรณ์ครบชุด 3. ขุดวางท่อพีวีซี ขนาด   2” แบบบานปลาย (มอก.ชั้น8.5)  
จ านวน 53 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อกับระบบสูบน้ าและวาวล์น้ า จ านวน 4 จุด) 
งบประมาณ 63,000  บาท 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
ก าหนดไว้ ดังนี้  
        ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ืออนุมัติให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือ

จ่ายเป็นโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 63,000 บาท 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2564 จ านวน  13  เสียง 
 
  5.4 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 1. โครงการวางท่อระบายน้ าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนแดงบริเวณที่นานางขูลู  แรงโนนแดง  
(ประธานสภาฯ)  หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 092/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2564 งบประมาณ 157,000 บาท (เป็นโครงการใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามมติสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 2  วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖3) 
เปลี่ยนผังบริเวณก่อสร้างบางส่วน  เดิม ฝังท่อและพักบ่อพักไปเชื่อมยังท่อระบายน้ า
ข้ามถนนในถนนเดิม  เปลี่ยนแปลงเป็น เบี่ยงปลายท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักไปเชื่อมล า
ห้วยยางแร้งโดยตรง 

 

 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปราณี  พิมพ์สวัสดิ์ 
ถึง บ้านนางวงเดือน  พายุพัด หมู่ที่ 4 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 093/2564 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณ 156,000 บาท (เป็นโครงการใช้งบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาฯ สมัย สามัญที่ 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 2  วันจันทร์ ที่ 24 
สิงหาคม ๒๕๖3)จากเดิม ความลึกรางระบายน้ าที่ก าหนดไว้ ลึก 0.30 เมตร 
เปลี่ยนแปลงเป็น ความลึกรางระบายน้ า 0.30-0.65 เมตร 

 

 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับ
ช่องแมว หมู่ที่ 7 งบประมาณ 265,000 บาท (เป็นโครงการใช้งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ตามมติสภาฯ สมัย สามัญที่ 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 2  วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 
๒๕๖3) จากเดิม ความยาว 2,700 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น  ความยาว 1,800 บาท 

น.ส.นทกร  … 
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น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  โครงการวางท่อระบายน้ าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนแดง บริเวณที่นานายขูลู  แรงโนนแดง 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง งบประมาณ 157,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้าง

บางส่วน เนื่องจากตามผังเดิม ฝังท่อและพักบ่อพักไปเชื่อมยังท่อระบายน้ าข้ามถนนใน
ถนนเดิม ซ่ึงเจ้าของพื้นที่ไม่ให้ขุด เนื่องจากเกรงว่าก าแพงจะทรุด เลยต้องแก้ไขแบบ  
โดยเปลี่ยนแปลงเป็น เบี่ยงปลายท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักไปเชื่อมล าห้วยยางแล้ง 
โดยตรง ซ่ึงตามวิธีการงบประมาณ หากเปลี่ยนแปลงสถานที่ เปลี่ยนแปลงแบบต้องม ี
การเสนอขออนุมัติเสนอสภาฯ ก่อน  

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางท่อระบายน้ าสู่ พ้ืนที่

การเกษตรบ้านโนนแดง บริเวณที่นานายขูลู  แรงโนนแดง หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางท่อระบายน้ าสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านโนนแดง บริเวณที่นานายขูลู  แรงโนนแดง หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง  จ านวน  13  
เสียง 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปราณี  พิมพ์สวัสดิ์  
(ประธานสภาฯ)  ถึง บ้านนางวงเดือน  พายุพัด หมู่ที่ 4 ขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจง  
 

นายนวลจันทร์ จันปัญญา โครงการนี้ออกแบบไว้ครั้งแรก ความลึก 0.30 เมตร ตอนนี้มีการสร้างถนนสี่เลนขึ้นมา  
(ผอ.กองช่าง) วัดจากระดับแล้วรางน้ าจะลึกแค่ 0.30 เมตร ไม่ได้ เพราะวัดจากจุดที่ลึกที่สุด จะลึกอยู่

ที่ 0.65 เมตร เลยขอให้ทางผู้รับจ้างเพ่ิมความสูงขึ้น จากเดิม ความลึกรางระบายน้ าที่
ก าหนดไว้ลึก 0.30 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น  ความลึกรางระบายน้ า 0.30-0.65 เมตร  
แต่งบประมาณเท่าเดิม 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนางปราณี  พิมพ์สวัสดิ์ ถึง บ้านนางวงเดือน  พายุพัด หมู่ที่ 4 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางปราณี  พิมพ์สวัสดิ์ ถึง บ้านนางวงเดือน  พายุพัด หมู่ที่ 4 
จ านวน  13  เสียง 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับ 
(ประธานสภาฯ)  ช่องแมว หมู่ที่ 7  
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ตามท่ีอบต.โนนแดงได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

ยาว 2,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,620.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย หลังจากที่พัสดุได้แจ้งให้
กองช่างก าหนดราคากลาง ปรากฏว่ามีรายละเอียดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ความยาวของ
ถนน เพ่ือให้สัมพันธ์กับเนื้องาน จากเดิม ความยาว 2,700 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น 
ความยาว 1,800 เมตร ส่วนรายละเอียดให้ ผอ.กองช่างชี้แจง 

นายนวลจันทร์... 
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นายนวลจันทร์ จันปัญญา ตามท่ีอบต.ได้ออกแบบโครงการไว้ ไม่มีค่ายุบตัวของดินเลย ซึ่งจะเกิดปัญหากับ 
(ผอ.กองช่าง) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในอนาคต จึงขอเปลี่ยนแปลงความยาวลงจาก 2,700 

เมตร เป็น 1,800 เมตร โดยวงเงินงบประมาณเท่าเดิม 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 จ านวน  13  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะชี้แจงในวาระอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 

นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ขอแจ้งเกี่ยวกับการเสียภาษีป้าย หมู่ใดที่ยังไมเ่ข้ามาแจ้งภาษีป้าย ให้รีบเข้ามาแจ้งไดท้ี ่ 
(ผอ.กองคลัง) อบต.โนนแดง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับ จึงขอความ

อนุเคราะห์ให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบด้วยค่ะ ส่วนภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้ประเมินแล้ว จะแจ้งยอดให้ทราบอีกครั้งนึ่ง รัฐบาลเลื่อนการจัดเก็บ
ภาษีให้เนื่องจากสถานการณ์โควิด หากท่านใดมีข้อสงสัยให้เข้ามาสอบถามได้ที่กองคลัง
อบต.โนนแดง ได้ค่ะ 

 

เลิกประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ) นทกร  สัญญาอริยาภรณ์    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                       30  มีนาคม  ๒๕๖4 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่  31  มีนาคม 2564 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

     
ลงชื่อ อ าพร  สุภาพ คณะกรรมการฯ           ลงชื่อ ส าราญ  ทนโนนแดง)  คณะกรรมการฯ 

(นางอ าพร  สุภาพ)         (นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง) 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒         ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

         31  มีนาคม  ๒๕๖4               31 มีนาคม  ๒๕๖4 
       ลงชื่อ      วิรัช  แรงโนนแดง  ประธานคณะกรรมการฯ 

   (นายวิรัช  แรงโนนแดง) 
       ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

                                             31  มีนาคม  ๒๕๖4 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล… 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภาสมัย
สามัญที.่..........ที่ 2/2564...................วันที่......24 พฤษภาคม 2564...............................จึงลงนามรับรองไว้เป็น
หลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม   
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 


