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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ วันนี้มีผู้ลาการประชุมจ านวน 2 ท่าน คือ นายบุญส่ง  สุพมาตย์ รองประธานสภา

ฯ และ นายทองอร หาญชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ซึ่ งเป็นเลขานุการสภา  
อบต.โนนแดง ได้กักตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด 19 ดังนั้นเพ่ือให้การประชุม
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2554 ข้อ 18 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมไม่
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยน าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยการยกมือ  
ให้สมาชิกสภาอบต.เสนอชื่อผู้สมควรจะได้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว และให้มี
ผู้รับรอง 2 คน 

 

นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ เสนอ นายเอนก  ยวงทอง สมาชิก อบต.หมู่ 9 เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 

  ผู้รับรอง 
  คนที่ 1 นายศุภชัย  ฐานวิสัย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
  คนที่ 2 นายประทีบ  ตันเรือน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายเอนก ยวงทอง เลขานุการสภาชั่วคราว ขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญ ที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  เชิญเลขานุการสภาอ่านรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
(ประธานสภาฯ) 

 

นายเอนก   ยวงทอง อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) ครั้งที่ 2 วันที่ 23  พฤษภาคม  2565 อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ (ไม่มี

ผู้ใดแก้ไข)  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  7  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 

ประธานสภาฯ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านร่างแผนให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                     
 
นางสุมาลี  ภูโสภา ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(นักวิเคราะห์ฯ) (พ.ศ.2566 -2570) เ พ่ิมเติม ฉบับที่  1 โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
 1. จัดท าแบบสอบถามการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ได้ตอบแบบสอบถามและมีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 จ านวน 28 คน (จาก
ทั้งหมด 39 คน) คิดเป็นร้อยละ 71.79 
 2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง  
 3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง  
     โดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าหลักการและเหตุผล
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

                                           หลักการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น 

เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน 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 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท า
หรือทบทวน การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่อ าเภอและต าบล พ.ศ.2562 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความ
คล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียก
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ดังนี้  

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้
เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ให้ด าเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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1.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะท างานต่าง ๆ สามารถจัด
ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์/การใช้
แบบสอบถาม - ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ซึ่งการ
ด าเนินการต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อย 3 วัน และ
ก าหนดเวลารับข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยเจ็ดวัน 
 ซึ่งโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
– 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จ านวน  7  
โครงการ  งบประมาณ 1,328,000 บาท  

ผ.02 บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการจ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 978,000 บาท รายละเอียด
แยกตามแผนงาน ดังนี้ 

                1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   
1. โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete และ รางระบายน้ า 

สายซอยศาลาแดง (หน้าร้านต้นเงิน) บ้านเจริญผล  หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (1) ปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 50  เมตร และทางเชื่อม 36 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 236  ตารารางเมตร  (2) ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ยาว 12 เมตร (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.55 เมตร ยาว 1 
เมตร จ านวน 12 ฝา (4) ลอกท าความสะอาดรางน้ ายาว 100 เมตร (5) ติดตั้ง
ป้าย จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 142,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า ซอย19  
นายศิริ บ้านหนองโสมง  หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร (2)ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (3) ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ า 
จ านวน 1 ต้น (4) ติดป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 206,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย17 นางประพันธ์ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 
8 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (1) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา  0.10 เมตร ยาว 44 เมตร 
(2)บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ (3) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 43 ฝา (4) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
งบประมาณ 156,000 บาท 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 สายบ้าน 
นายสอน แนวโนนทัน  บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 73,000 บาท 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า ซอย1/3 บ้าน 
นางถาวร วงษ์ค า บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 50 
เมตร และทางเชื่อม 8 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 133 ตารางเมตร (2)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก  0.50  เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก (3) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม  58 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ติดป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 313,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่  
ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 44 เมตร และทางเชื่อม 4 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร งบประมาณ 88,000 
บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 378,000 บาท แยก
ตามแผนงาน ดังนี้ 

          2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายลานมัน - ท่าขาม บ้านโนน 

เสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร (1) ลงดินยกระดับคันทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1 ,728  ลบ.ม. (2)วางท่อ
ระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน พร้อม
ยาแนวประสานท่อและฝังกลบ (3)ลงดินลูกรังผิวถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย (4) ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 378,000 บาท 
 

ผ02/2 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้
ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 
38,650,000 บาท 

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 แยกเป็น 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
350,000 บาท  
 



7 

 

1. โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์บนหลังคาที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง  งบประมาณ  350,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 5 
โครงการ งบประมาณ 38,000,000 บาท  

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 (อ่างบาซ่าน) 
งบประมาณตั้งไว้ในปี พ.ศ.2567-2570 งบประมาณ ปีละ 8,000,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า หลังวัดเขาวง บ้านซับช่องแมว หมู่ 7 
งบประมาณตั้งไว้ในปี พ.ศ.2567-2570 งบประมาณ ปีละ 8,000,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ า โสกปลาดุก บ้านซับช่องแมว หมู่ 7 
งบประมาณตั้งไว้ในปี พ.ศ.2567-2570 งบประมาณ ปีละ 12,000,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างฝายห้วยคล้อ บ้านซับช่องแมว หมู่ 7 ตั้งไว้ในปี พ.ศ.
2567-2570 งบประมาณ ปีละ 5,000,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างฝายซ าทึก บ้านซับช่องแมว หมู่ 7 ตั้งไว้ในปี พ.ศ.2567-
2570 งบประมาณ ปีละ 5,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 300,000 บาท  

3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
1. โครงการจัดท าศูนย์สาธิตผลิตแก็ชชีวภาพ อบต.โนนแดง งบประมาณ 

300,000 บาท 
    ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 

 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาทตั้งไว้ในปี พ.ศ.
2566งบประมาณ 91,000 บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด , กองคลัง 

2. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว ๆ 
ละ 19,300 บาท ตั้งไว้ในปี พ.ศ.2566 งบประมาณ 19,000 บาท ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด     
    3. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 
19,000 บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด 

4. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด 

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท 
งบประมาณ 35,000 บาท ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด 

 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
(ประธานสภา) 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
 
ที่ประชุม ไม่มี 
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นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
(ประธานสภา) 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
            
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ด้วยมติเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 
นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                     
นางสุมาลี  ภูโสภา              ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
(นักวิเคราะห์ฯ) 2566 -2570) เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  1  โดยผ่ านขั้นตอนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ เป็นอ า นาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 ด้วย  

 เมื่ อแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ นต ามวรรคหนึ่ ง ไ ด้ รั บคว าม เห็ นชอบแล้ ว  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 
 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง  

โดยรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 มีดังนี ้

   - ผ. 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณโครงการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 จ านวน 7 โครงการ 
งบประมาณ1,427,000 บาท 
- ผ. 02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,427,000 
บาท 
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1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้านนายบัวลิต จอกเงิน ถึงหน้าบ้าน
นายสังเวียน งาหัตถี หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้า 91 ข้อที่ 5 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่
ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้านนายบัวลิต จอกเงิน ถึงหน้าบ้าน

นายสังเวียน งาหัตถีหมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายบัวลิต  จอกเงิน ถึง บ้านนาย

สังเวียน  งาหัตถี บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวั ด
ชัยภูมิ  

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เดิม 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50  เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 155 เมตร 
เปลี่ยนแปลง เป็น 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาวรวม 112 เมตรช่วงที่ 1 จากบ้านนางวารณี  รัญชัย ถึง 
บ้านนางค าเบ็ง  ไวประเสริฐ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 28 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสอน ปิตะบุตร 
ถึง บ้านนายสังเวียน  งาหัตถี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 94 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิม ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 325,500 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ 411,000 บาท 

 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายล้านทรงชัย  ถึง บ้านนางอ าพร จูมพลพงษ์ 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 97 ข้อ
ที ่11 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึง
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายล้านทรงชัย  ถึง บ้านนางอ าพร จูมพลพงษ์ 

หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 สายบ้านนายล้าน ทรงชัย 

บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 

   ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เปลี่ยนแปลง เป็น 
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  26  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่

ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  78  ตารางเมตร  พร้อมติดป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิม  ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  64,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น  ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  55,000 บาท 
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3. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ – 
ถนนข้างบ้านนายอุ่น  วิชัยโย หมู่ที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 100 ข้อที่ 14 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรง
กับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ – ถนน

ข้างบ้านนายอุ่น  วิชัยโย หมูท่ี่ 2 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย71/1 สายบ้านนายอุ่น วิชัยโย 
– บ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนแดง อ าเภอ 

บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 

             ขนาดด าเนินการ กว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. 
เปลี่ยนแปลง เป็น 
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  60  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่

ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร  พร้อมติดป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิม ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ  83,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  121,000 บาท 

 

4. โครงการเสริมถนนคอนกรีตสายบ้านนายทองซุ่น โพธิ์ชัยถึงบ้านนายประสงค์ 
นนโนนแดง หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 106 ข้อที่ 20 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับ
พ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการเสริมถนนคอนกรีตสายบ้านนายทองซุ่น โพธิ์ชัยถึงบ้าน 

นายประสงค์ นนโนนแดง หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเล้า 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete และ รางระบายน้ า สายบ้าน

นายทองซุ่น โพธิ์ชัย บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
เปลี่ยนแปลง เป็น 
(1) ปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 

16  เมตร หนาเฉลี่ย  0.04  เมตร    
(2) ปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 

30  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
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(3) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 26 เมตร 

(4) ลอกท าความสะอาดรางน้ ายาว 30 เมตร  
(5) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 30 ฝา  
(6) ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดิม  ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ  160,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เป็น  ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  229,000 บาท 

 

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนบ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 บ้าน
เจริญผล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ข้อที่ 24 
เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.777862,101.896629 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.777701,101.895771 
เปลี่ยนแปลง เป็น 
พิกัดจุดเริ่มต้น  15.777821, 101.896458 
พิกัดจุดสิ้นสุด  15.777702, 101.895748 

 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางโพช เสมา – 
บ้านนางหงษ์ไพรวรรณ ป้องชัย (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 38 ข้อที่ 124 เนื่องจากข้อมูล
เป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางโพช เสมา - 

บ้านนางหงษ์ไพรวรรณ ป้องชัย (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายโปรย คนตรง  ถึง  บ้านนางโพด  

เสมา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 

            รางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 320 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น 15.784147,101.901825 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.785539,101.901817 
เปลี่ยนแปลง เป็น 
ยาวรวม  95  เมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก  0.50  เมตร  หนา  0.10  
เมตร  ยาว  35 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 2 บ่อ   (2)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 
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เมตร ลึก  0.30  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ยาว  70 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ   (3)  ป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

พิกัดจุดเริ่มต้น 15.784863, 101.901739 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.785490, 101.901750 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิม ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 640,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ 393,000 บาท 

 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซับช่องแมว – เขาวง หมู่ที่ 7 บ้านซับ

ช่องแมว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 48 ข้อที่ 134 
เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจริง จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
            ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร และทางเชื่อมขนาด 12 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร 

เปลี่ยนแปลง เป็น 
กว้าง 5 เมตร ยาว  117  เมตร และทางเชื่อม  12  ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 597 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  0.30 
เมตร วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร x 1.00 เมตร จ านวน 
8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

พิกัดจุดเริ่มต้น 15.858718,101.914680 
พิกัดจุดสิ้นสุด 15.858786,101.913798 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เดิม ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  437,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2566 งบประมาณ  347,000บาท 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 
(ประธานสภา) 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
(ประธานสภา) 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
            
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

1 ด้วยมติเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 
 
 5.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565  
 
ประธานสภาฯ ให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงในที่ประชุม 
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นายนวลจันทร์  จันปัญญา ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในคราว 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 28 

มีนาคม ๒๕๖5 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าประเภทท่อเหลี่ยม สายหนองอ้ม – เจริญผล 
บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ประเภทเหลี่ยมขนาด 2.10 x 2.10 x 1.00 เมตร จ านวน 
12 ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการก าหนด งบประมาณ 218,727 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ข้อ
ที่ 5 

  ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด จากเดิม ก่อสร้างท่อระบายน้ าประเภทท่อเหลี่ยม 
เปลี่ยนแปลงเป็น วางท่อระบายน้ าประเภทท่อเหลี่ยม 

  เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากประเภทงานไม่ใช่งานก่อสร้างแต่เป็นการวาง
ท่อระบายน้ าประเภทเหลี่ยม จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับแบบและประมาณการ
ของ อบต.โนนแดง 

  2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ประเภทท่อเหลี่ยม สายโนนเสาเล้า – หนอง
ห่อข้าว (ท่าเกวียน) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ า ประเภทเหลี่ยมขนาด2.10 x 2.10 x 
1.00 เมตร จ านวน 2 แถวๆละ 12 ท่อน รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป
รายการก าหนด งบประมาณ 488,311 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ข้อที่ 4 

  ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด จากเดิม ก่อสร้างท่อระบายน้ าประเภทท่อเหลี่ยม 
เปลี่ยนแปลงเป็น วางท่อระบายน้ าประเภทท่อเหลี่ยม 

  เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากประเภทงานไม่ใช่งานก่อสร้างแต่เป็นการวาง
ท่อระบายน้ าประเภทเหลี่ยม จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับแบบและประมาณการ
ของ อบต.โนนแดง 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเพ่ือมีมติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงิน 
(ประธานสภาฯ) สะสมในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 วัน

จันทร์ที่ 28 มีนาคม ๒๕๖5 จ านวน 2 โครงการ 
 

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
2 โครงการ ด้วยมติเอกฉันท์ จ านวน 7 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอ่ืน ๆ หรือไม่ 
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นางสาวเยาวภา อาสายุทธ  ขอแจ้ง  เรื่อง สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า   
(หัวหน้าส านักปลัด)             เป้าหมายขั้นต่่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต่าบล 
                                      โนนแดง ประจ่าปี 2565             
                                                ด้วย ส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
                                     ส่วนท้องถิ่น (ส่านักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการ 
                                     จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) ด้วยวิธีการประเมิน  
                                     ตนเอง ( Self Assessment ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้อปท.พัฒนา 
                                     ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการ 
                                     ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
                                     และมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชนโดย 
                                     ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
                                     ประเมินตนเองและด่าเนินการบันทึกข้อมูลตามระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด 
                                     และค่าเป้าหมายขั้นต่่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น ผ่านเว็ปไซต์ของส่านักงาน ก.ก.ถ. (www.odioc.go.th) และได้น่าเสนอ
ให้ สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลโนนแดงเพ่ือรับทราบ ก่อนประกาศให้ประชา
ทราบต่อไป นั้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปการประเมินมาตรฐานขั้นต ่าการจัดการบริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ประจ่าปี 2565 

บริการสาธารณะ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
ด้านที่1 โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ด้านที่2 ผังเมือง 
-ประกอบไปด้วย 
ภารกิจที่1. การบ่ารุงรักษาถนน 
ภารกิจที่ 2.  การบ่ารุงรักษาสะพาน 
ภารกิจที่ 3. ไฟส่องสว่าง 
ภารกิจที่ 4. คลอง ล่าธาร แหล่งน้่า 
ภารกิจที่ 5. ระบบประปา 
ภารกิจที่ 6. ด้านผังเมือง 
ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 

 
 
 
80 เปอร์เซ็นต์ 
80 เปอร์เซ็นต์ 
100 เปอร์เซ็นต์ 
90 เปอร์เซ็นต ์
95 เปอร์เซ็นต ์
100 เปอร์เซ็นต์ 
90 เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
มีการพัฒนาในอนาคต 
ไม่มีบริการสาธารณะ 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 90  เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 100  เปอร์เซ็นต์ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ 5 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ด้านที่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว 100 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ด้านที่7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ 8 ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและ 
โบราณสถาน 

90 เปอร์เซ็นต์ มีการพัฒนาในอนาคต 

ที ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา 10.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)    เอนก ยวงทอง  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายเอนก ยวงทอง) 

      สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 /เลขานุการสภาฯ 
          24  มิถุนายน 2565 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมและตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
วันที่  24 มิถุนายน 2565 แล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์การประชุมทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 

     
ลงชื่อ วิรัช  แรงโนนแดง   กรรมการฯ   ลงชื่อ บุญลิ้ว  ไวประเสริฐ กรรมการฯ 
     (นายวิรัช  แรงโนนแดง)             (นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ) 

ส.อบต. หมู่ที่ 1          ส.อบต. หมู่ที่ 2 
      24 มิถุนายน 2565      24 มิถุนายน 2565  
 

   ลงชื่อ บุญส่ง  สุพมาตย์       ประธานกรรมการฯ 
                                                (นายบุญส่ง  สุพมาตย์) 

รองประธานสภา อบต.โนนแดง 
                                               24 มิถุนายน 2565  
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการประชุมสภา 
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่  1  วันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.  2565 จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ์      ผู้รับรองรายงานการประชุม   
     (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 

 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง 


