
(ส าเนา) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่  3 /๒๕๖4   ครั้งที่ 2 
วัน ศุกร์ ที ่ 13  เดือน  สิงหาคม  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 -  
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 -  
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 -  
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 
1 นางชาลิณี  แรงโนนแดง    
2 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง    
3 นายบุญยู้  ปิตะบุตร    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่   ชื่อ        -         สกุล       ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 

๑ นายโกฎ  โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง โกฎ  โลมบุตร  
๒ นายจ านงค ์ ศิริพรหมมา รองนายกฯ   
๓ นายวุฒิชาติ  มาสา รองนายกฯ วุฒิชาติ  มาสา  
๔ นายสมนึก  กาลเขว้า เลขานุการนายกฯ สมนึก  กาลเขว้า  
๕ นายนวลจันทร์  จันปัญญา ผอ.กองช่าง นวลจันทร์  จันปัญญา  
๖ นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ หัวหน้า สป. เยาวภา  อาสายุทธ  
๗ นางสาวนงนุช  ศรีจันทร์ ผอ.กองคลัง นงนุช  ศรีจันทร์  
8 นางสุมาลี  ภูโสภา นักวิเคราะห์ฯ สุมาลี  ภูโสภา  
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   
17 จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา  จงสมชัย นิติกร ทิพย์สุดา  จงสมชัย  

     
     
     
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัย สามัญที่ 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารที่แนบ) 
ผู้ไม่มาประชุม 1. นางชาลิณี  แรงโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 

2. นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
3. นายบุญยู้  ปิตะบุตร  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 1.1 มีสมาชิกสภาอบต.ลาการประชุมต่อ เนื่องจากต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด คือ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 และสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 
 

ที่ประชุม ทราบ 
 

1.2 สถานะการเงินและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม    
2564 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง ณ ปัจจุบัน 

นางสาวนงนุช ศรีจันทร์ ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 13  สิงหาคม  2564 อบต.โนนแดง 
(ผอ.กองคลัง) ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท 

และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท  
ณ ปัจจุบัน วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4 มีสถานะการเงินการคลัง 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เงินฝากธนาคาร     30,080,529.55 บาท 

 ๒. เงินสะสม        9,968,659.80 บาท 
 ๓. เงินทุนส ารองเงินสะสม    ๑1,424,441.88 บาท 
 4. เงินรับฝากฯ        1,049,256.46 บาท 
 5. รายจ่ายค้างจ่าย            37,131.00 บาท 
 6. รายรับ 
     6.๑ รายรับจริงตามงบประมาณ   42,424,488.47 บาท 
     6.1.1 ภาษีอากร               150,861.98 บาท 
     6.1.2 ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  275,959.80 บาท 
     6.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -    บาท 
     6.1.4 รายได้จากทรัพย์สิน     183,843.31 บาท 
     6.1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด      456,200.00 บาท 
     6.1.6 รายได้จากทุน                 1,818.00 บาท 
     6.1.7 ภาษีจัดสรร                 13,741,674.19 บาท 

6.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป… 
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     6.1.8 เงินอุดหนุนทั่วไป                 15,628,771.19 บาท 
     6.1.9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                11,985.360.00 บาท 

7.รายจ่าย 
7.๑ รายจ่ายจริง           34,225,094.88 บาท 

     7.1.1 งบกลาง            10,304,835.00 บาท 
     7.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     1,740,760.00 บาท 
     7.1.3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     6,784,946.66 บาท 
     7.1.4 ค่าตอบแทน                 207,315.00 บาท 
     7.1.5 ค่าใช้สอย           1,004,039.82 บาท 
     7.1.6 ค่าวัสดุ            1,036,279.66 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 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    -     บาท 
     7.1.11 ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะกิจ)      11,985,360.00 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ตามงบประมาณ)   8,199,393.59 บาท 

 หัก  รายจ่ายระหว่างด าเนินการและกันเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม  
– กันยายน 2564 

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

(ค่าวัสดุ , คชจ.ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน คชจ.ฝึกอบรมฯ , เป็นต้น) 
4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศพด.        185,959.60 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (ไตรมาส 4)  261,000.00 บาท 
6. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. (ไตรมาส 3-4)    54,000.00 บาท 
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ก.ย.64)         643,800.00 บาท 
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ก.ย.64)       299,400.00 บาท 
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ก.ย.64)                 1,000.00 บาท 
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง   426,000.00 บาท 

สายมูลนิธิชัยพัฒนาถึงโคกประดู่ ถึงโสกผักหวาน  
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า   

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  148,000.00 บาท 
เพ่ือการเกษตร สายบ้านหนองแวงหมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  354,000.00 บาท 
สายจากสามแยกเขาวง ถนนคอนกรีตเดิม 
หมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   319,000.00 บาท 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสุตา  
ถึงบ้านนายประพันธ์ บุญทา หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
      14.โครงการก่อสร้าง… 
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14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต  367,000.00 บาท  4,211,919.60 บาท 
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสมหมาย  ประภาวงษ์  
ถึงบ้านนายตา จันทร์พรมหมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 ยอดเงินคงเหลือที่สามารถน าไปใช้ได้            3,987,473.99 บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุม (รายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖4) 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
(ปลัดอบต./เลขานุการสภา) อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มีผู้ใดแก้ไข) 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  12  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 

  

นายโกฎ  โลมบุตร   ได้อ่านค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  
(นายก อบต.)  ดังนี้ 
  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้. 

. 
  
 

1. สถานการณ์คลัง… 
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2. สถานการณ์คลัง 

2.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  30,940,398.44  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  27,111,719.27  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  11,424,441.88  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ  
รวม 37,131.00 บาท 

     1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     2.1 รายรับจริง จ านวน 33,423,890.90 บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร       จ านวน       145,854.00 บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน       901,524.20 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน       216,953.65 บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  จ านวน         0.00  บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน        174,528.94 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน       จ านวน              495.00  บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  14,367,765.11  บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        จ านวน  17,616,770.00  บาท 
        2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 33,633.00 บาท 
     2.3 รายจ่ายจริง   จ านวน  28,633,124.18 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง  จ านวน 11,714,169.00 บาท 
       งบบุคลากร  จ านวน    9,810,996.75 บาท 
     งบลงทุน  จ านวน    2,176,150.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน  จ านวน       925,000.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  0.00     บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล 
    ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 33,633.00 บาท 
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 4,539,200.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
   
 
 

ค าแถลงงบประมาณ... 
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                     ค าแถลงงบประมาณ 
                   รายละเอียดประมาณการรายรับ 

1. รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปง 2563 
ประมาณการ 

ปง 2564 
ประมาณการ 

ปง 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    

  หมวดภาษีอากร 145,854.00 547,000.00 620,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

901,524.20 158,700.00 210,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 216,953.65 251,000.00 251,500.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174,528.94 51,500.00 301,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 495.00 1,000.00 1,500.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,439,355.79 1,009,200.00 1,384,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,367,765.11 14,377,500.00 15,264,600.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14,367,765.11 14,377,500.00 15,264,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,616,770.00 18,613,300.00 18,350,800.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

17,616,770.00 18,613,300.00 18,350,800.00 

รวม 33,423,890.90 34,000,000.00 35,000,000.00 
 
 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ… 
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                       ค าแถลงงบประมาณ 
                     รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

2. รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปง 2563 
ประมาณการ 

ปง 2564 
ประมาณการ 

ปง 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

  งบกลาง 11,714,169.00 12,230,236.00 12,666,046.00 

  งบบุคลากร 9,810,996.75 10,558,920.00 11,683,260.00 

  งบด าเนินงาน 4,006,808.43 6,268,644.00 5638,024.00 

  งบลงทุน 2,176,150.00 3,707,200.00 3,705,670.00 

  งบเงินอุดหนุน 925,000.00 1,215,000.00 1,307,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,633,124.18 34,000,000.00 35,000,000.00 
        

 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ.2565  
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แต่ละโครงการ  
พร้อมหลักการ เหตุผลการด าเนินโครงการทั้งประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ และรายละเอียดโครงการต่าง ๆ 
ซึ่งได้น าส่งแล้ว) โดยสรุปรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 ดังนี้ 

        รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
          ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  35,000,000 บาท แยกเป็น 
             รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร     รวม 620,000 บาท 
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จ านวน 520,000 บาท 
   ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี   
   ภาษีป้าย     จ านวน 100,000 บาท 
   ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี    
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 210,600 บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน 1,500 บาท 

ประมาณการ… 
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  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   จ านวน 113,000บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  จ านวน 1,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  
 เพ่ือการโฆษณา     จ านวน 300 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน 30,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน 1,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ     จ านวน 1,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น  
 อันตรายต่อสุขภาพ     จ านวน 3,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร จ านวน 500 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ   จ านวน 3,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน 5,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ     จ านวน 300 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม 251,500 บาท 
 ค่าเช่าหรือบริการ     จ านวน 1,500 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ดอกเบี้ย      จ านวน 250,000 บาท 

ประมาณการ… 
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 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     รวม 301,000 บาท 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้     จ านวน        500 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง    จ านวน 300,000 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ     จ านวน      500  บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 หมวดรายได้จากทุน     รวม    1,500 บาท 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    จ านวน    1,500 บาท 
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 หมวดภาษีจัดสรร     รวม  15,264,600 บาท 
 ภาษีรถยนต ์      จ านวน 280,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวน 8,200,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน 1,650,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน      30,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ภาษีสรรพสามิต     จ านวน 3,539,400 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน      100     บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าภาคหลวงแร่     จ านวน     30,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน     20,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม  
 ประมวลกฎหมายที่ดิน     จ านวน 1,500,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล   จ านวน     15,000 บาท 
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ     จ านวน         100 บาท 
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  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม  18,350,800 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป         จ านวน    18,350,80  บาท 
 
     บันทึกหลักการและเหตุผล 
  ด้านบริหารทั่วไป   
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   12,806,140 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  225,000 บาท 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม   
   แผนงานการศึกษา    3,338,404 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข    330,000 บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์   20,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน   1,987,410 บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  85,000 บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 105,000 บาท 
  ด้านการเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  3,320,000 บาท 
   แผนงานการเกษตร    117,000 บาท 
  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
   แผนงานงบกลาง    12,666,046 บาท 
  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   35,000,000 บาท 
 
     รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย 
  แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง 12,666,046  บาท 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป   12,806,140 บาท 
  งานบริหารทั่วไป  
   งบบุคลากร    7,947,240 บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   2,139,120 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   5,808,120 บาท 
   งบด าเนินงาน    2,368,600 บาท 
 

ค่าตอบแทน... 
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       ค่าตอบแทน       825,600 บาท 
       ค่าใช้สอย    1,083,000 บาท 
       ค่าวัสดุ        460,000 บาท 
   งบลงทุน      120,390 บาท 
       ค่าครุภัณฑ์      120,390 บาท 
   งบเงินอุดหนุน        35,000 บาท 
       เงินอุดหนุน        35,000 บาท 
   รวม            10,471,230 บาท 
  งานบริหารงานคลัง 
   งบบุคลากร    1,468,200 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   1,468,200 บาท 
   งบด าเนินงาน    716,000 บาท 
       ค่าตอบแทน    172,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    180,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     54,000 บาท 
       ค่าสาธารณูปโภค    310,000 บาท 
   งบลงทุน    37,390 บาท 
       ค่าครุภัณฑ์    37,390 บาท 
   รวม     2,221,590 บาท 
  งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
   งบบุคลากร    97,320 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   97,320 บาท 
   งบด าเนินงาน    16,000 บาท 
       ค่าตอบแทน    16,000 บาท 
   รวม     113,320 บาท 

 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  225,000  บาท 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   งบด าเนินงาน    205,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    135,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     70,000 บาท 
   รวม     205,000 บาท 
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 งานจราจร 
   งบด าเนินงาน    20,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     20,000 บาท 
   รวม     20,000 บาท 

 

 แผนงานการศึกษา 3,338,404 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
  งบบุคลากร    989,280 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   989,280 บาท  
   งบด าเนินงาน    108,000 บาท  
       ค่าตอบแทน    80,000 บาท  
       ค่าใช้สอย    8,000  บาท 
       ค่าวัสดุ     20,000 บาท  
   รวม     1,097,280 บาท  
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบด าเนินงาน    1,149,124 บาท 
       ค่าใช้สอย    498,500 บาท 
       ค่าวัสดุ     650,624 บาท 
   งบเงินอุดหนุน    1,092,000 บาท 
       เงินอุดหนุน    1,092,000 บาท 
   รวม     2,241,124 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข   330,000 บาท 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   งบด าเนินงาน    150,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    120,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     30,000 บาท 
   งบเงินอุดหนุน    180,000 บาท 
       เงินอุดหนุน    180,000 บาท 
   รวม     330,000 บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์   20,000 บาท 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
   งบด าเนินงาน    20,000 บาท 
      ค่าใช้สอย    20,000 บาท 
   รวม     20,000 บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน... 
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 แผนงานเคหะและชุมชน   1,987,410 บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบบุคลากร    1,181,220 บาท 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   1,181,220 บาท 
   งบด าเนินงาน    578,300 บาท 
       ค่าตอบแทน    208,300 บาท 
       ค่าใช้สอย    210,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     160,000 บาท 
   งบลงทุน    227,890 บาท 
       ค่าครุภัณฑ์    227,890 บาท 
   รวม     1,987,410 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  85,000  บาท 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   งบด าเนินงาน    10,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    10,000 บาท 
   รวม     10,000 บาท 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   งบด าเนินงาน    75,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    75,000 บาท 
   รวม     75,000 บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  105,000  บาท 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
   งบด าเนินงาน    40,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    40,000 บาท 
   รวม     40,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   งบด าเนินงาน    60,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    60,000 บาท 
   รวม     60,000 บาท 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   งบด าเนินงาน    5,000  บาท 
       ค่าใช้สอย    5,000  บาท 
   รวม     5,000  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรม… 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   3,320,000 บาท 
 งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน    3,320,000 บาท 
       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   3,320,000 บาท 
   รวม     3,320,000 บาท 
 แผนงานการเกษตร  117,000 บาท 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   งบด าเนินงาน    117,000 บาท 
       ค่าใช้สอย    90,000 บาท 
       ค่าวัสดุ     27,000 บาท 
   รวม     117,000 บาท 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  ตามที่ท่านนายกฯ และปลัดได้แถลงมานั้นมีท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามประเด็นใด 
(ประธานสภาฯ)  หรือท่านใดต้องการอภิปราย เชิญครับ 
 

นายวิรัช  แรงโนนแดง ตามท่ีได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 โครงการของทุก 
(สมาชิก อบต. ม.1 ) หมู่บ้านมีครอบถ้วน โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถเพ่ิมเติมแผนได้ 

ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกอบต.ทุกท่านด้วยครับ 
 
นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ตามท่ีได้ฟังและได้อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 แล้ว  
(สมาชิก อบต. ม.2 )  เห็นว่า รายละเอียดครบถ้วนดีค่ะ 
 
ทองอร  หาญชัย               ขออภิปรายผู้บริหารผ่านประธานสภาอบต.โนนแดง เรื่องการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ 
(สมาชิก อบต. ม.3)     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 การด าเนินโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า จึงอยาก 

    ให้เร่งด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วกว่านี้  
 
นายศุภชัย  ฐานวิสัย ตามท่ีได้อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 มีความเห็นว่า 
(สมาชิก อบต. ม.7) ครบถ้วนดี แต่ขอเสนอว่าการด าเนินโครงการในปี 2564 มีความเห็นว่าการด าเนิน

โครงการล่าช้า อยากให้เร่งด าเนินโครงการก่อสร้างให้เร็วกว่านี้  
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายโกฎ  โลมบุตร ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯต้องพิจารณาไปทีละหน้าต้องใช้เวลามากพอสมควร  
(นายกอบต.) ซึ่งขณะนี้เวลา 10.30 น.แลว้  ขอเสนอให้หยุดพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร

ว่าง และเข้าห้องน้ าครับ 
 
 

นายประดิษฐ์...   
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์   ท่านนายกฯ ได้เสนอให้พักการประชุม เพ่ือท าภารกิจส่วนตัว ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 

(ประธานสภาฯ)  ผู้รับรอง 

๑. นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่ 2  
๒. นายหนูแดง  จอกเงิน   ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  มีผู้รับรองถูกต้อง ขอมติที่ประชุมครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

มติที่ประชุม พักการประชุมเป็นเวลา  30  นาที 
 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  ในวันนี้มีสมาชิกอบต. สงสัยและอภิปรายหลายเรื่อง ทั้งท่ีอยู่ในประเด็น และนอก 
(ประธานสภาฯ)  ประเด็นก็ไม่ว่ากันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย ฝ่ายเลขาก็ให้สรุปเอาประเด็นส าคัญ

แจ้งต่อสภาฯแล้ว ต่อไปเป็นการพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารว่างก่อนแล้วมา
ประชุมกันต่อในเวลา 11.๐๐ น .  เ พ่ือจะได้มีมติกันต่อไป เชิญทุกท่านครับ  
(พักการประชุม เป็นเวลา 30 นาที) 

 

ประชุมต่อ เวลา 11.๐๐ น.  

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  สมาชิกอบต.ได้ดูรายละเอียดกันพอสมควร และได้สอบถามไปหลายเรื่องแล้ว   
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกอบต.ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบ

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เชิญยกมือ ครับ 

 

มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน ๑2 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 

 

น.ส.นทกร สัญญาอริยาภรณ์   เมื่อสภาฯมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ปลัด/เลขานุการสภาฯ)  พ.ศ. ๒๕๖5 แล้ว สภาฯต้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่ระเบียบก าหนด  

คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ก าหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๑๐๓ 
ก าหนดให้แต่งตั้งได้ ๓-๗ คนโดยวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๑๐๗ คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกฯ  โดยมีผู้ รับรองสองคน การเสนอชื่อนั้นให้ เสนอได้ ไม่จ ากัด  
 

เว้นแต่ที่ประชุม... 
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เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลมคือคัดเลือกทีละคน หมายความว่า หากก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวนสามคน
ก็ให้คัดเลือกคนที่หนึ่งก่อน เสร็จแล้วจึงเลือกคนที่สอง เสร็จแล้วก็เลือกคนที่สาม
ตามล าดับ และตาม ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและการเปิดประชุมครั้งแรกของ
คณะกรรมการสภาฯนั้น ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง  

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคือจ านวน ๒ คน การ
เสนอค าแปรญัตติให้ใช้แบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตาม
ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความ เห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติขอคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนค าความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 
ต่อไปเชิญสภาฯได้พิจารณาตามที่ระเบียบก าหนด ดังนี้ 
๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติว่าจะแต่งตั้งก่ีคน 
2. การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนข้อ 1 ให้ด าเนินการคัดเลือกทีละคน 
ตามท่ีระเบียบก าหนด 
3. พิจารณาห้วงระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนกี่วัน พร้อมทั้ง
ระบุสถานที่ในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  ต่อไปให้พิจารณาจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีพ.ศ.2565 ตามระระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ งฉบับที่  2 พ.ศ.2554) ข้อ 103 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่
ไม่เกินเจ็ดคน 

 
นางอ าพร...   
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นางอ าพร  สุภาพ  ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 
(ส.อบต.ม.2) ผู้รับรอง ๑. นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง ส.อบต.ม.8 
        ๒. นายหนูแดง  จอกเงิน ส.อบต. ม.5 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์   มีท่านใดเห็นต่างกับ นางอ าพร  สุภาพ สมาชิกอบต. ม.3 หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน ด้วยมติจ านวน 12 เสียง 

         
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์   ล าดับต่อไปเชิญสมาชิกได้สรรหาบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  
(ประธานสภาฯ) โดยการคัดเลือกทีละหนึ่งคนเชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ 
  
นายบุญส่ง  สุพมาตย ์  เสนอ นายวิรัช  แรงโนนแดง สมาชิกอบต. ม.1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๖)  ผู้รับรอง  1. นายทองอร หาญชัย  สมาชิกอบต. ม.3 

     2. นางละออง  หงส์วิหค มาชิกอบต. ม.7 
(ไม่มีผู้ใดเสนอคนอื่น) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายวิรัช  แรงโนนแดง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑ 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์    ล าดับต่อไป เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
 

นายเกรียงไกร  พลชัย  เสนอ นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ สมาชิกอบต. ม.2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
(ส.อบต. ม.5)  ผู้รับรอง 1. นายหนูแดง  จอกเงิน สมาชิกอบต. ม.5 

    2. นายบุญส่ง  สุพมาตย์ สมาชิกอบต. ม.6 
(ไม่มีผู้ใดเสนอคนอ่ืนเพ่ิมเติม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางบุญลิ้ว ไวประเสริฐ สมาชิกอบต.ม.2 เป็นกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่ 2 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ล าดับต่อไป เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

 

นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง เสนอ นายทองอร หาญชัย สมาชิกอบต. ม.3 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
(สมาชิกอบต. ม.8) ผู้รับรอง  1.นายศุภชัย  ฐานวิสัย  สมาชิกอบต. ม.7 

     2.นายวิรัช  แรงโนนแดง สมาชิกอบต. ม.1 
(ไม่มีผู้ใดเสนอคนอื่นเพ่ิมเติม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายทองอร หาญชัย สมาชิกอบต. ม.3 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ล าดับต่อไป เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายหนูแดง...   
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นายหนูแดง  จอกเงิน  เสนอ นายบุญส่ง  สุพมาตย์ สมาชิกอบต. ม.6 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

(สมาชิกอบต. ม.3)  ผู้รับรอง  1. นางอ าพร  สุภาพ สมาชิกอบต. ม.2 
     2. นายศุภชัย  ฐานวิสัย  สมาชิกอบต. ม.7 

(ไม่มีผู้ใดเสนอคนอื่นเพ่ิมเติม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายบุญส่ง  สุพมาตย์ สมาชิกอบต. ม.6 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  ล าดับต่อไป เชิญเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

  

นายหนูแดง  จอกเงิน  เสนอ นางอ าพร  สุภาพ สมาชิกอบต.ม.2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
(สมาชิกอบต.5) ผู้รับรอง  1. นางละออง  หงส์วิหค  สมาชิกอบต.7 

     2. นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง  สมาชิกอบต. 6 
 (ไม่มีผู้ใดเสนอคนอื่นเพ่ิมเติม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางอ าพร  สุภาพ สมาชิกอบต.ม.2  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
 

สรุปมติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน ประกอบด้วย 
1. นายวิรัช  แรงโนนแดง  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 
2. นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 
3. นายทองอร หาญชัย     สมาชิกอบต. หมู่ที ่3 
4. นายบุญส่ง  สุพมาตย์   สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 
5. นางอ าพร  สุภาพ        สมาชิกอบต. หมู่ที ่2 

 
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ต่อไปขอให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ ขอเสนอจ านวนวันเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 14-๑6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ระหว่างเวลา  
(ส.อบต.ม.2)  ๐๘.3๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ผู้รับรอง ๑. นางละออง หงส์วิหค   สมาชิก.อบต. ม.7 
 ๒. นางสาวส าราญ ทนโนนแดง    สมาชิก.อบต. ม.๘ 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

(ประธานสภาฯ) 

 

มติที่ประชุม  - ไม่มี 

 
มติที่ประชุม               เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ วันที่ ๑4-๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 

ระหว่างเวลา ๐๘.3๐น. – ๑๖.๓๐ น.ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง 

นายประดิษฐ์… 
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นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  วันเสนอค าแปรญัตติคือวันที่ 14-16 สิงหาคม 2564 หากผู้บริหารหรือสมาชิกอบต.ท่าน
(ประธานสภาฯ)  ใดจะเสนอค าแปรญัตติ ก็ให้มาเสนอในวันดังกล่าว 
   
น.ส.นทกร สัญญาอริยาภรณ์  ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมครั้งแรกในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4  
(ปลัด/เลขานุการสภาฯ) เวลา ๑๖.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง แห่งนี้ จึงขอเชิญ

คณะกรรมการทุกท่านเข่ารวมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ขอหารือว่าการประชุมสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖4 ครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒ และในวาระที่ ๓  

จะก าหนดวันใด 
 

นายศุภชัย  ฐานวิสัย ขอเสนอ วันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕๖4 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ส.อบต.ม.7)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในวาระท่ี ๒ และวาระที ่๓ ครับ 

ผู้รับรอง ๑. นายทองอร หาญชัย   ส.อบต. ม.3 
  ๒. นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง   ส.อบต. ม.6 

(ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน) 
 

มติที่ประชุม              นัดประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖4 ครั้งที่ 3  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ 20 
สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

5.2 พิจารณาโอนเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปง 2564  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        - ชุดเครื่องเสียง งบประมาณ 69,000 บาท  
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ มีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ รายการโอนงบประมาณ 1 รายการ ขอเชิญปลัด อบต. 
(ประธานสภาฯ) ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนให้ที่ประชุมได้รับทราบประกอบการพิจารณา 
 

น.ส.นทกร สัญญาอริยาภรณ์ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ) ประจ าปี 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียง งบประมาณ 

69,000 บาท เพ่ือใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงรายละเอียด
การโอน มีดังนี้ 

 โอนลดจาก 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านนายธวัช  สมัตชัย 
ถึงบ้านนายสุนทร  ชาสุทธศรี หมู่ที่  6 บ้านหนองบ่ ตั้งไว้ 226,000 บาท โอนลด 
21,000 บาท คงเหลือจ่าย 205,000 บาท 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายเวน ถึง โสกปลากั้ง หมู่ที่ 4 บ้านเจริญ
ผล ตั้งไว้ 48,000 บาท โอนลด 48,000 บาท คงเหลือจ่าย 0 บาท 

โอนตั้งจ่าย... 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 69,000 บาท จัดซื้อตามราคา

ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 พาวเวอร์แอมป์ 3600 จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 16,500   บาท 
  1.2 เพาเวอร์แอมป์  2400   จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   9,000  บาท 
  1.3 มิกซ์ 8 ช่อง จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   4,500  บาท 
  1.4 ครอส 234 XL จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   1,000  บาท 
  1.5 อีคิว 31 แบรน   จ านวน 1 ตัว งบประมาณ   4,500  บาท 
  1.6 ตู้เบส 18” รุ่น AW 918  จ านวน 2 ใบ งบประมาณ  17,000  บาท 
  1.7 ตู้กลางแหลม RCF  8”x2    จ านวน 2 ใบ งบประมาณ    9,000  บาท 
  1.8 ไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด งบประมาณ   7,500  บาท 
        สายล าโพง+สายสัญญาณฟรี 
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ ์ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบให้โอน 
(ประธานสภาฯ) เงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียง งบประมาณ 69,000 
บาท  

 
มติที่ประชุม              อนุมัติการโอนเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปง 2564 เพื่อตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ด้วยมติจ านวน 12 เสียง ไม่อนุมัติ (ไม่มี) 
 
 
 
 

5.3 พิจารณาอนุมัติโอนทรัพย์สินใหแ้กท่างหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ทางหลวงท้องถิ่น  
รหัสสายทาง ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5  
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ เรื่อง พิจารณาโอนทรัพย์สินให้ทางหลวงชนบท จังหวัดชัยภูมิ ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต  
(ประธานสภาฯ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์  

หมู่ที่ 5 ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
น.ส.นทกร… 
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น.ส.นทกร สัญญาอริยาภรณ์  ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหลุบโพธิ์ 
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ) หมู่ที่ 5 เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอบ้านเขว้า – อ าเภอหนองบัวแดง มี

ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ใช้ถนนเส้นสายดังกล่าวเพ่ือการสัญจรไปมา และเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาจากการ
ใช้ถนนอยู่บ่อยครั้ง จึงได้เสนอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติโอนทรัพย์สินให้ทางหลวงชนบท
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือดูแลรักษา ซ่อมแซมต่อไป 

 

นายนวลจันทร์ จันปัญญา  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ขอขึ้นทะเบียนทางหลวง ตามหนังสือ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ที่ ชย 73003/596 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น   

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์  
หมู่ที่ 5 นั้น อย่างที่ท่านปลัดได้แจ้งไปเบื้องต้น ว่าถนนสายนี้ว่ามีประชาชนร้องเรียนการใช้
ถนนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาในการสัญจรไปมาไม่สะดวก ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงมีเหตุผลในการขอโอนถนนสายดังกล่าว ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีภารกิจอ านาจหน้าที่หลายด้าน จึงมี 
งบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านช่าง 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักรในการซ่อมแซมและ 

บ ารุงรักษา 
4. ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าว มีการสัญจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดระหว่าง 

อ าเภอบ้านเขว้ากับอ าเภอหนองบัวแดง ซึ่งในอนาคตต้องได้ขยายเขตทาง และอบต.  
โนนแดงไม่มีงบประมาณในการพัฒนาถนนสายดังกล่าว 

5. ถนนสายดังกล่าวมีพ้ืนที่การขึ้นทะเบียนที่ทับซ้อนกับทางหลวงชนบทชัยภูมิ  
เป็นระยะทางประมาณ 1,800 เมตร 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วน 
ต าบลโนนแดง จึงขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติการโอนทรัพย์สิน ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์  หมู่ที่ 5 ให้กับทางหลวง
ชนบทจังหวัดชัยภูมิ เพื่อด าเนินการตามภารกิจต่อไป  
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัตใิห้ 
(ประธานสภาฯ) โอนทรัพย์สินให้แก่ทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 

สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5  
  
มติที่ประชุม              มีมติอนุมัติให้โอนทรัพย์สินให้แก่ทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-016 สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหลุบโพธิ์  
หมู่ที่ 5  ด้วยมติจ านวน 12 เสียง ไม่อนุมัติ (ไม่มี) 

 
5.4 ขอความยินยอม… 
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5.4 ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
      - โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายบ้านนางสายันต์ ศุภมาตร บ้านหนองบ่อ  
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงการท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
(ประธานสภาฯ) ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

นายนวลจันทร์ จันปัญญา  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ได้เสนอ 
(ผอ.กองช่าง) โครงการเพื่อบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 โครงการปรับปรุงผิว

ถนนดินลูกรัง สายบ้านนางสายันต์ ศุภมาตร บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นั้น กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ท าการตรวจทาน
จุดที่ตั้งโครงการระยะทางการด าเนินการแล้วปรากฏว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการนอก
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การก าหนด
เขตต าบลในท้องที่อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 

         ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท าการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและ
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
 ซึ่งหลังจากนี้ กองช่างจะท าเรื่องขอความเห็นชอบและขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดแร้ง ต่อไป หากผลการอนุญาตเป็นประการใดจะแจ้งให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงทราบอีกครั้งครับ  

 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ ์   มีสมาชิกสภาอบต.โนนแดงท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ ์ หากไม่มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือยินยอมให้องค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ต าบลโนนแดง กระท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และกิจการนั้นเป็น

กิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
  

มติที่ประชุม มีมติยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง กระท ากิจการนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง จ านวน ๑2 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)  นทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                       13  สิงหาคม  ๒๕๖4 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่  

16  สิงหาคม  ๒๕๖4 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

     
ลงชื่อ    อ าพร  สุภาพ  คณะกรรมการฯ     ลงชื่อ ส าราญ  ทนโนนแดง คณะกรรมการฯ 

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

      16  สิงหาคม  ๒๕๖4          16  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

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

                                        16  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุม
สภาสมัยสามัญ ที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  (ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ์   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 


