
(ส าเนา) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่  2 /๒๕๖4   ครั้งที่ 1 
วัน จันทร์ ที ่ 24  เดือน  พฤษภาคม  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 -  
2 นายสายยนต์  ใสแสง รองประธานฯ สายยนต์  ใสแสง  
3 นายวิรัช  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ วิรัช  แรงโนนแดง  
4 นางชาลิณี  แรงโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ -  
5 นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที่ ๒   
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 -  

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 
 นางชาลิณี  แรงโนนแดง    
 นายเกรียงไกร  พลชัย    
     
     

      
 
 
 
 
 
 



         -๒- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
๑ นายโกฎ  โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง   
๒ นายจ านงค์  ศิริพรหมมา รองนายกฯ   
๓ นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกฯ   
๔ นายสมนึก  กาลเขว้า เลขานุการนายกฯ   
๕ นายนวลจันทร์  จันปัญญา ผอ.กองช่าง   
๖ นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ หัวหน้า สป.   
๗ นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ ผอ.กองคลัง   
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 
สมัยสามัญที่ 2/๒๕๖4  ครั้งที่ 1  วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖4 

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

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

ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารที่แนบ) 

ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน  3   คน คือ  
1. นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ประธานสภา อบต.โนนแดง 
2. นางชาลินี  แรงโนนแดง  สมาชิกสภาอบต.โนนแดง หมู่ที่ ๑ 
3. นายเกรียงไกร  พลชัย  สมาชิกสภาอบต.โนนแดง หมู่ที่ 5 

 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ วันนี้ได้รับแจ้งจากประธานสภาฯ ว่าติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้นเมื่อ 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ประธานสภาฯไม่อยู่  ให้รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วย
ประธานสภาท้องถิ่น ในกิจการอัน เป็นอ านาจหน้าที่ ของประธานสภาท้องถิ่ น  
หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ ๒๖ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่า
หนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายสายยนต์  ใสแสง ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การ 
(รองประธานสภาฯ) บริหารส่วนต าบลโนนแดง ณ ปัจจุบัน   

 

นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อบต.โนนแดง 
(ผอ.กองคลัง) ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 

๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท ณ ปัจจุบัน วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖4 มีสถานะการเงินการ
คลังตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เงินฝากธนาคาร         28,822,652.20 บาท 

 ๒. เงินสะสม           10,199,052.14 บาท 
 ๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม         11,424,411.88 บาท 
 4. เงินรับฝากฯ                     900,170.90 บาท 
 5. รายจ่ายค้างจ่าย                        37,131.00 บาท 
 

6. รายรับ… 



                       -2- 
 

 6. รายรับ 
     6.๑ รายรับจริงตามงบประมาณ                    33,670,488.09 บาท 
    6.1.1 ภาษีอากร                     90,063.34  บาท 
    6.1.2 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      182,442.80  บาท 
    6.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -            บาท 
    6.1.4 รายได้จากทรัพย์สิน                 252,960.28  บาท 
    6.1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด                  436,200.00  บาท 
    6.1.6 รายได้จากทุน                       1,318.00 บาท 
    6.1.7 ภาษีจัดสรร                          9,527,626.92 บาท 
    6.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป                        12,232,876.75 บาท 
    6.1.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          10,948,000 บาท 

7. รายจ่าย 
    7.๑ รายจ่ายจริงตามงบประมาณ                           28,751,807.28 บาท 

    7.1.1 งบกลาง                   8,319,937.00 บาท 
    7.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   1,410,200.00 บาท 
    7.1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     5,374,466.66 บาท 
    7.1.4 ค่าตอบแทน                   131,270.00 บาท 
    7.1.5 ค่าใช้สอย                649,045.28 บาท 
    7.1.6 ค่าวัสดุ            757,293.60 บาท 
    7.1.7 ค่าสาธารณูปโภค                              169,078.74 บาท 
    7.1.8 เงินอุดหนุน                             889,280.00 บาท 
    7.1.9 ค่าครุภัณฑ์                              103,200.00 บาท 
    7.1.10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             -      บาท 
    7.1.11 ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะกิจ)          10,948,000.00บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ตามงบประมาณ)             4,919,680.81  บาท 
 หัก  รายจ่ายระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

(ค่าวัสดุ , คชจ.ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน คชจ.ฝึกอบรมฯ , เป็นต้น) 
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศพด.         269,164.40  บาท 
5. อาหารกลางวันโรงเรียน (ไตรมาส 4)         261,000.00  บาท 
6. อาหารกลางวัน ศพด.(ไตรมาส 3-4)           54,000.00  บาท 
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มิ.ย.64)                   643,800.00   บาท 
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (มิ.ย.64)                           299,400.00 บาท 
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (มิ.ย.64)                       1,000.00  บาท 

         ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/๒๕๖4  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖4) 
 

นายสายยนต์  ใสแสง  เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(รองประธานสภาฯ) 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ อ่านรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  12  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับท่ี 5 

นายสายยนต์  ใสแสง เชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
(รองประธานสภาฯ)  ฉบับที่ 5 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเหตุผลและ 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี ้
 หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้รับหนังสือ
ร้องทุกข์จากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน และจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดังนั้นจึงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 

จึงได้จัดท า… 
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จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 

และตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุดที่ ชย 0023.3/5516 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ระลอกใหม่ ผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิจึงอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 ในการยกเว้นการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

โดยขั้นตอนและกระขบวนการในการจัดท าร่างแผน อบต.โนนแดง ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพ่ือจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ซึ่งรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    1. โครงการปรับปรุงถนนดินสายโสกผักหวาน – หนองหัวหล่อน หมู่ที่ 3 บ้านโนน
เสาเล้า โดยด าเนินการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. งบประมาณ 81,000 บาท ตั้งไว้
ในปี พ.ศ.2564 

2. โครงการติดตั้ง… 
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2. โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด O 1.00 เมตร บ้านเจริญผล 
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยด าเนินการ ติดตั้งบานฝา
ท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด O 1.00 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ.
2564 

3. ทีวี ขนาด 70 นิ้ว ราคา 33,000 บาท 
 

 แบบ ผ.02/1 บัญชสี าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 

75-001 สายบ้านหนองแวง – บ้านซับช่องแมว ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  (ช่วง กม. 3+300 – กม. 5+850 ) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,550 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบมาตรฐานส าหรับงานทางองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ 
งบประมาณ 9,970,000.- บาท  พิกัดจุดเริ่มต้น 15.819996, 101.901262 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.840761, 101.901890 

2. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
75-002 สายบ้านโนนแดง  – บ้านห้วยยาง ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ  (ช่วง กม. 3+300 – กม. 5+850 ) ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว 2,550 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานส าหรับงานทางองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒  งบประมาณ 
9,970,000.- บาท พิกัดจุดเริ่มต้น  15.818564, 101.889440 พิกัดจุดสิ้นสุด 
15.838658, 101.882906 

3. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  
75-014 สายบ้านโนนเสาเล้า หมู่ 3 – หนองห่อข้าว ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ  (ช่วง กม. 0+000 – กม. 2+550 ) ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว 
2,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 
ป้าย ตามแบบมาตรฐานส าหรับงานทางองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ -๒-
๒๐๒ งบประมาณ 9 ,970,000. - บาท พิกัดจุ ด เริ่ มต้น  15.808232 , 
101.915458  พิกัดจุดสิ้นสุด 15.824784, 101.907140 

4. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 
75-015 สายบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5 - ฟาร์มเสี่ยโอ้ก ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้าน 
เขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  (ช่วง กม. 0+000 – กม. 1+880 ) ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว 
1,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ ก่ อสร้ า งรวมไม่น้ อยกว่ า  9 ,400 ตาราง เมตร  พร้อมป้ าย โครงการ   
                                                                                 จ านวน 1 ป้าย… 
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จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานส าหรับงานทางองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ 
ทถ-๒-๒๐๒ งบประมาณ 7,460,000. - บาท พิกัดจุดเริ่มต้น 15.789256 , 
101.897610  พิกัดจุดสิ้นสุด 15.805468, 101.899851 
 

4. โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-017 
สายบ้านโนนเสาเล้า หมู่ 3 – วังคอกควาย ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชั ยภู มิ   ( ช่ ว ง  กม .  0+000 – กม .  2+850 )  ขนาดกว้ า ง   5   เมตร 
ยาว 2,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานส าหรับงานทางองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ 
ทถ-๒-๒๐๒ งบประมาณ 9,970,000.- บาท พิกัดจุดเริ่มต้น 15.812709 , 
101.918992  พิกัดจุดสิ้นสุด 15.824806, 101.934372 

 

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่  
(รองประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสายยนต์  ใสแสง ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
(รองประธานสภาฯ) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 
  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 
ด้วยมติ  12 เสียง 

 

๕.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
 

นายสายยนต์  ใสแสง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชี้แจงรายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลง 
(รองประธานสภาฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เนื่องจากกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ออกส ารวจพื้นที่เพ่ือจะ 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ด าเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นั้น 
เนื่องจากมีบางโครงการที่ข้อมูลสลับกัน และมีโครงการที่รายละเอียดไม่เป็นไปตาม
พ้ืนที่ด าเนินการ กองช่างจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติได้ โดยโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 
        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 49 ข้อที่ 4 
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 
เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

เปลี่ยนแปลง… 
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เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
         2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร 
ถึง บ้านนายแมน  ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53 ข้อที่ 17 
 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 507.80 พร้อมตีเส้นจราจร ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

  พิกัดจุดเริ่มต้น 15.781712,101.900461  
  พิกัดจุดสิ้นสุด 15,780535,101.900023 
 

 

         3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช 
สมัตชัย ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 70 ข้อที่ 68  
(เปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลสลับกัน กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เดิม 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  งบประมาณ 226,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณ  130,000  บาท 

 

           4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้าน 
นางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 70 ข้อที่ 69 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  
                                                                         เปลี่ยนแปลงเป็น... 
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เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  งบประมาณ 149,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  งบประมาณ   215,000   บาท 

 

          5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้าน 
นางหนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชันทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 
73 ข้อที่ 76 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
เดิม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 309.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมติดป้ายจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร  
           2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร  

       3. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร พรอ้มติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

 
           6. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรฒ์  นันทะพล ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่
ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 61 ข้อที่ 42 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เดิม 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติด
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 จุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์  
3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้ า (ขนทิ้ง) ยาว 340 เมตร 

                                                                       ฝาตะแกรงเหล็ก… 
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4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
หนา 4 มม.) จ านวน 16 ฝา  

5) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  15.782041,101.903201 
พิกัดจุดสิ้นสุด   15.780994,101.903325 

7. เปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) 
 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000  บาท   

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เดิม 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 เปลี่ยนแปลงเป็น  
1) ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6.5 ลิตร 
2) ห้องเผาไหม้/ก าลังที่ออก18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้า หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/

ชั่วโมง 
3) อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง 
4) ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร 
5) ความจุของถังบรรจุน้ ายาเคมี 6.5 ลิตร 
6) ความดนัในถังน้ ามันเชื้อเพลิง 0.08 บาร์ 
7) ความดันในถังบรรจุน้ ายาเคมี 0.3-0.4 บาร ์
8) การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ต่อแบบ อนุกรม (ขั้วลบลงดิน) 

คอยล์จุดระเปิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  
9) น้ าหนักเครื่องเปล่า 8.8 กิโลกรัม 
10) ขนาด 133x29x33 ซม. 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เดิม  59,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 72,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงปีที่ด าเนินการเดิม  พ.ศ.2565 
เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ.2564 
 

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีค าถามหรือไม่ 
(รองประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

 

นายสายยนต์  ใสแสง ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
(รองประธานสภาฯ) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 
                                                                                                                มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

ด้วยมติ  12 เสียง 
 
 

5.3  พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายสายยนต์  ใสแสง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ผู้เสนอญัตติได้เสนอรายละเอียด 
(รองประธานสภาฯ) โครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในที่ประชุม 
 
 

นายโกฎ  โลมบุตร  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายกอบต.โนนแดง)  โนนแดงได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ให้ด าเนิน

โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล 
โนนแดง ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
จึงได้ออกส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
และจัดท าโครงการเพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้พิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 
150,000 บาท  (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ส่วนรายละเอียดโครงการขอ
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็นผู้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ งบประมาณท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมี 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ทั้งหมด 1  โครงการ เป็นงบประมาณ จ านวน 150,000 บาท (-หนึ่งแสนหน้าหมื่นบาท 

ถ้วน-) โดยสถานะเงินสะสมในปัจจุบัน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่สามารถ   
น ามาใช้บริหารได ้มีจ านวน 3,685,837.65 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพัน 
แปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามสถานการณ์คลัง ของอบต. 
โนนแดง ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๘๙ ซึ่งก าหนดว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
    ประเภทเรียบร้อยแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

                                                                  (4) เมื่อได้รับอนุมัต…ิ 
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดยละเอียดโครงการที่ขอเสนอญัตติต่อ
สภาอบต.โนนแดง มีดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด O 1.00 เมตร บ้านเจริญผล  
หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 150,000 บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  150,000 บาท  (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
 

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
(รองประธาน)  อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด O 1.00 เมตร 

บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 หน้า 2 ข้อ 2) 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด O 1.00 
เมตร บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ต ำบลโนนแดง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 12 
เสียง  

 

5.4 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2564 
 

นายสายยนต์  ใสแสง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้ที่
(รองประธาน)  ประชุมทราบ 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง งบประมาณ 128,000 บาท 

ค าชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึงถนน

ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
                                                                           ค าชี้แจงใหม…่ 
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                                       ค าชี้แจงใหม่ 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่  1 บ้านโนนแดง  (รายละเอียดตามประมาณการราคา  
อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 หน้าที่  49  ข้อที่ 4 

 

2.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้าน 
นางสมจิตร ถึง บ้านนายแมน ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล งบประมาณ 128,000 บาท 

  ค าชี้แจงเดิม 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้าน 
นางสมจิตร ถึง บ้านนายแมน ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 507.80 พร้อมตีเส้นจราจร 
ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  

 

  ค าชี้แจงใหม่ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้าน นางสมจิตร 

ถึง บ้านนายแมน ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญ ผลขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53   
ข้อที่ 17 

 

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้าน 
นางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 219,000
บาท 

ค าชี้แจงเดิม 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้าน
นางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 149,000 
บาท ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  

ค าชี้แจงใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้าน

นางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 215,000 
บาท ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70  ข้อที่ 69 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช สมัตชัย  
ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ งบประมาณ 130,000 บาท 

                                                                          ค าชี้แจงเดิม… 
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ค าชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช - 

สมัตชัย ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ งบประมาณ 226,000 
บาท ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

ค าชี้แจงใหม่ 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช สมัตชัย 
ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ งบประมาณ 130,000 บาท  
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70  ข้อที่ 68 
 

           5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านนาง
หนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชันทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ งบประมาณ 
474,000 บาท 

ค าชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านนาง

หนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชันทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 309.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายจ านวน 1 
ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 73 ข้อที่ 76 

ค าชี้แจงใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านนางหนู

ลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชันทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ  ยาวรวม 
287.00 เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร  
   2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 
เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
   3. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 73 
ข้อที่ 76 
 

6. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายไพฑูรฒ ์นันทะพล ถึงสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านเจริญ
ทรัพย์ งบประมาณ 100,000  บาท 

ค าชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไพฑูรฒ ์นันทะพล ถึงสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9  

    บ้านเจริญทรัพย์... 
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บ้านเจริญทรัพย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.
โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
หน้าที่ 61 ข้อที่ 42 

 

ค าชี้แจงใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไพฑูรฒ์ นันทะพล ถึงสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 
บ้านเจริญทรัพย์ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4 จุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
2) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์  
3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้ า (ขนทิ้ง) ยาว 340 เมตร 
4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
หนา 4 มม.) จ านวน 16 ฝา  
5) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 61 ข้อที่ 42 

 

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
(รองประธานฯ) 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายสายยนต์  ใสแสง หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
(รองประธานฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าประจ าปี พ.ศ.2564  
 จ านวน 12 เสียง  
 

5.5 พิจารณาโอนเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายสายยนต์  ใสแสง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ 
(รองประธานฯ)  จ่ายรายการใหม่ 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ สาเหตุที่ต้องมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) สายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า ถึง ล าห้วยปากขาด หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า ที่บรรจุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการแล้วโดยรถเกรดเดอร์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้เข้าปรับเกรดพ้ืนที่ ท าให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถใช้
สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวกแล้ว ประกอบกับผู้น าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 
ได้เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายโสกผักหวาน – หนองหัวหล่อน เพ่ือให้ 

    องค์การบริหาร... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนี้ 
โลดลด 

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า ถึง ล าห้วยปากขาด  

หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า ถึง ล าห้วย

ปากขาด หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 500.00 ลูกบาศก์เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 93 ข้อที่ 11 ตั้งไว้ 81,000 
บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 0 บาท ขณะนี้คงเหลือ 81,000  บาท  โอนลด 81,000 บาท 
คงเหลือจ่าย 0 บาท 

                  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายโสกผักหวาน – หนองหัวหล่อน 
บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1 ตั้งไว้ 0 บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
81,000 บาท  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ก าหนดไว้ ดังนี้  
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”        

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
(รองประธานฯ) 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายสายยนต์  ใสแสง หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอน 
(รองประธานฯ) งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติอนุ มัติการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน 12 เสียง  

 
5.6 พิจารณาโอนเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

นายสายยนต์  ใสแสง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย
(รองประธานฯ)  ประจ าปี 2564 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ เนื่องจากโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 โครงการของหมู่ที่  
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) 6 ที่ได้มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ได้แก้ไขรายละเอียดของ

โครงการ เมื่อปริมาณงานเปลี่ยนงบประมาณก็เปลี่ยนตามท าให้ต้องมีการโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือให้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการ โดยการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด 

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช สมัตชัย ถึง บ้าน
นายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช สมัตชัย ถึง 
บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 
0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณ
การราคา อบต.โนนแดง) งบประมาณตั้งไว้ 226,000 บาท โอนลด 66,000 บาท 
คงเหลือจ่าย 160,000 บาท 

 

โอนเพิ่ม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                       งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา –

แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม หมู่ที่ 6 
บ้านหนองบ่อ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม
ติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
งบประมาณตั้งไว้ 149,000 บาท โอนเพ่ิม 66,000 บาท เป็นงบประมาณ 215,000 บาท  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 ก าหนดไว้ ดังนี้  
 
                                                                                          ข้อ 27… 
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ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

นายสายยนต์  ใสแสง มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
(รองประธานฯ) 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายสายยนต์  ใสแสง หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการโอน 
(รองประธานฯ) งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

มติที่ประชุม มีมติอนุ มัติการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2564 จ านวน  12 เสียง  

 

5.7  ขอความเห็นชอบการด าเนินการขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงหนอง
บ่อสาธารณประโยชน์ 
 

นายสายยนต์  ใสแสง เรื่องขอความเห็นชอบการด าเนินการขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงหนองบ่อ 
(รองประธาน) สาธารณประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
 

จ.ส.อ.หญิง ทิพย์สุดา  ไชยยศ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 อบต.โนนแดง ได้จัดประชุมประชาคม  
(นิติกร) กรณีการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ (หนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง เลขที่ 7317 บ้านโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 
0 งาน 68 เศษ 1 ส่วน 10 ตารางวา) ณ วัดกลางโนนแดง ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบให้  
มีการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
อบต.โนนแดง ได้ยื่นค าขออนุญาตใช้ที่ดินและถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  
แปลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ ไปยังอ าเภอบ้านเขว้า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างตลาด  
ชุมชนหนองบ่อ ซึ่งเมื่อส่งเรื่องไปยังอ าเภอพิจารณาแล้วนั้น พบว่าเอกสารหลักฐานยังไม่
ครบถ้วนและยังต้องน าส่งเพิ่มเติม ซึ่งอบต.ได้น าส่งเพ่ิมเติมไปส่วนหนึ่งแล้วการขออนุญาต
ใช้และขอถอนสภาพที่ดินแปลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ อบต.โนนแดง ต้องด าเนินการ 
ขอใช้และขอถอนสภาพที่ ดินสาธารณประโยชน์  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบในการ
ขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพนั้นนอกจากต้องขอความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่  
จากการประชาคมราษฎรในพ้ืนที่แล้วนั้น ยังต้องได้รับการพิจารณาความเห็นจากจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ในการพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรอนุญาตให้  
                                                                                         อบต.ใช้… 
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อบต.ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้หรือไม่  ซึ่งในการขอมติในที่ประชุมในวาระนี้มี 2 
ประเด็น 

   ประเด็นที่ 1) การขออนุญาตใช้ 
- เห็นสมควรให้ อบต.โนนแดง ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่อ 

สาธารณประโยชน์ หรือไม่  
- หากเห็นควรให้ใช้ ใช้ทั้งแปลงหรือบางส่วน  
- หากให้ใช้บางส่วน จะให้ใช้จ านวนเนื้อที่เท่าใด 

ประเด็นที่ 2) การขอถอนสภาพ 
- เห็นสมควรให้ อบต.โนนแดง ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่อ 

สาธารณประโยชน์ หรือไม ่
 

นายสายยนต์  ใสแสง จะขอความเห็นชอบทีละประเด็น  ประเด็นที่ 1) การขออนุญาตใช้ ขอมติที่ประชุมว่า 
(รองประธานฯ) เห็นสมควรให้ อบต.โนนแดง ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่อ

สาธารณประโยชน์ หรือไม่ หากเห็นควรให้ใช้ ใช้ทั้งแปลงหรือบางส่วน และหากให้ใช้
บางส่วน จะให้ใช้จ านวนเนื้อที่เท่าใด 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้ อบต.โนนแดง ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่
สาธารณประโยชน์ทั้งแปลง จ านวน  12 เสียง  

 

นายสายยนต์  ใสแสง การขอถอนสภาพขอมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ อบต.โนนแดง ขอถอนสภาพที่ดิน 
(รองประธานฯ) สาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่อสาธารณประโยชน์ หรือไม ่
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ อบต.โนนแดง ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงหนองบ่
สาธารณประโยชน์ จ านวน  12 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

 

เลิกประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ) นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                      28   พฤษภาคม  ๒๕๖ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่      
........31....พฤษภาคม  2564 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    
ลงชื่อ         คณะกรรมการฯ                ลงชื่อ          คณะกรรมการฯ 

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

   วันที่  31  พฤษภาคม 2564                       วันที่  31  พฤษภาคม 2564      
 

            ลงชื่อ      ประธานคณะกรรมการฯ 
          (นายวิรัช  แรงโนนแดง) 
              ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

             วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา
สมัย......สามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1......วันที่......10 สิงหาคม 2564...........จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม  

     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 


