
 

(ส าเนา) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

สมัยสามัญที่  3 /๒๕๖4   ครั้งที่ 3 
วัน ศุกร์ ที ่ 20  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 -  
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 
1 นางชาลิณี  แรงโนนแดง    
2 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง    
3 นายศุภชัย  ฐานวิสัย    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

10 นางสาวเสาวภา  สุขส าราญ นวก.ศึกษา เสาวภา  สุขส าราญ  
11 นางสาววนิดา  กล้องนอก นวก.การเงิน ฯ   
12 นางสาวดารารัตน์  กู่ชัยภูมิ นักทรัพยกรบุคคล   
13 นางสาวเกตุสุนี  สายช านิ นวก.สาธารณสุขฯ   
14 นางสาวนิยมพร  อุดมแก้ว จพง.การเงินฯ นิยมพร  อุดมแก้ว  
15 นางสาวภัสวรรณ  วัฒนะ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ภัสวรรณ  วัฒนะ  
16 จ.ส.อ.หญิงทิพย์สุดา  จงสมชัย นิติกร ทิพย์สุดา  จงสมชัย  

     
     
     
     
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
สมัย สามัญที่ 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 3  

วันศุกร์ ที ่ 20  สิงหาคม  ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 
 

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

2. นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
3. นายศุภชัย  ฐานวิชัย    ส.อบต. หมู่ที่ 7 
4. นายบุญยู้  ปิตะบุตร   ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  1.1  มีสมาชิกสภาอบต.ลาการประชุมต่อ เนื่องจากต้องกักตัวจากสถานการณ์โควิด  
(ประธานสภาฯ) คือนางชาลิณี  แรงโนนแดง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง สมาชิก

อบต.หมู่ที่ 6 นายบุญยู้  ปิตะบุตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8 ส่วนนายศุภชัย  ฐานวิชัย 
สมาชิกหมู่ท่ี 7 ได้ลาการประชุมเนื่องจากติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ 1.2  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ /๒๕๖4 ครั้งที ่3  เพ่ือพิจารณา ร่าง 
(ประธานสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ และนายก

อบต.โนนแดงได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมพร้อม ขอเปิดประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ ญัตติ รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4 

 

นายประดิษฐ์  เทพนุรักษ์  เชิญเลขานุการสภาฯ ด าเนินการอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว       
(ประธานสภาฯ) 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3/2564 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 13  
(ปลัด อบต./เลขานุการ)  สิงหาคม ๒๕๖4 ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างละเอียด 
 

มติที่ประชุม รับรอง โดยไม่มีผู้ใดแก้ไข 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 
วาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

น.ส.นทกร...   
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น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานแจ้งตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณา 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) ร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ นั้น ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  

หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน    
เชิญท่านประธานด าเนินการต่อค่ะ 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ) 2565 ได้แถลงต่อท่ีประชุม 
 

นายวิรัช  แนงโนนแดง ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานฯ) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  

และที่ประชุม มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เวลา 08.30-
16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาอบต.โนนแดง มาเสนอค า
แปรญัตติ ดังนั้นมติที่ประชุมจึงเห็นควรตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามร่างเดิม  

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  ท่านใดเห็นชอบตามรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ คือให้คงไว้ตามร่างเดิมทุก 
(ประธานสภาฯ)  ประการโปรดยกมือ 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ จ านวน ๑1 เสียง 
    

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ี 3 ขั้นขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ปลัด อบต./เลขานุการ)  รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 ขอให้พักการประชุม 30 นาที  
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  ท่านปลัด อบต.ได้เสนอให้พักการประชุม 30 นาที ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
(ประธานสภาฯ)    ผู้รับรอง  

1. นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ  ส.อบต. หมู่ที่ 2 
2. นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ มีผู้รับรองถูกต้องขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม มีมติให้พักการประชุม เป็นเวลา  30  นาที 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ขณะนี้เวลา 10.00 น. แล้วเริ่มประชุมต่อในเวลา 10.30 น. เพ่ือจะได้มีมติกันต่อไป 
(ประธานสภาฯ) เชิญทุกท่านครับ (พักการประชุมเป็นเวลา  30  นาที) 
 

ประชุมต่อ เวลา 10.30 น. 
- พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
ขั้นขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.นทกร...   
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น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มี 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 หรือไม่  

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  มีสมาชิกท่านใด เสนอขออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมตทิ่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น 
(ประธานสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 เชิญยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 ด้วยมติ 
จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

๕.1 พิจารณาอนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ 
(ประธานสภาฯ)  ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป 
 
นายโกฎ  โลมบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.โนนแดง ทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ  
(นายก อบต.) ขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในงบลงทุนโดยมีหลักการและเหตุผล ดังน ี้ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ 
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงขออนุมัติกันเงินไว้ปีกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน 8 โครงการ  รายละเอียดมีดังนี้      

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
    1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงสีชุมชน ถึงถนน
ชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 
 

1.2 โครงการก่อสร้าง... 
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     1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้าน 
นางศรัญญา แซ่ลี้  ถึงบ้านนางฉวี  บุญเต็ม หมู่ที่  6 บ้านหนองบ่อ  งบประมาณ 
๒๑๕,๐๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  
     1.3  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายบ้านนาง
หนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชัยทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ งบประมาณ 
๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  
     1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช สมัตชัย  
ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
(-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)  

1.5 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรฒ์ นันทะพล ถึงสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านเจริญ
ทรัพย์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐0 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

  

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 
โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายโสกผักหวาน – หนองหัวหล่อน  
บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ  
๘๑,๐๐๐ บาท (-แปดหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน-)     
 2.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร 
ถึงบ้านนายแมน ข าเขว้า หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญผล งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐ (หนึ่งแสนสอง
หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

 

3 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้     
       1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐   

                   บาท (-หกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  
 

            รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,541,000.00 (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-)  

 

เหตุผล 
 เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นมีความจ า เป็นต่อประชาชน แต่ไม่สามารถ  
ด า เนิ นการ ได้ ทั นภาย ในปี งบประมาณ พ .ศ . 2564 และประกอบกั บ ใกล้  
สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ถัดไป
ไ ด้  จึ ง ข ออนุ มั ติ กั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก ตั ด ปี  ก ร ณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น  ง บ ล ง ทุ น  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,541,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561หมวด 5 การกันเงิน  
 

ข้อ 59... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ล าดับต่อไปขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(ประธานสภาฯ) 
 
น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
(ปลัด อบต./เลขานุการ) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ ง 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ) โนนแดง ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกตัดปี ประจ าปี 2564 จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน

ทั้ งสิ้น 1,545,000 บาท ( หนึ่ งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน - )  ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕64 ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน  
จึงขอมติสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิก ประจ าปี 2564 มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

 

นายทองอร หาญชัย ขอสอบถามเนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการกันเงินเบิกตัดปี อยากสอบถามว่าเป็น 
(สมาชิก อบต.ม.3) งบประมาณในปี 2564 ใช่หรือไม่ครับ 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ขอชี้แจงว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ปลัด อบต./เลขานุการ) ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสิ้นปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง อบต.โนนแดง  

มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน หมายความว่ายัง
ไม่ได้ท าสัญญาจ้าง โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือท าสัญญาจ้าง ต้องขออ านาจสภา
ท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้ หากไม่ได้กันเงินไว้ ก็จะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
โครงการทั้งหมดก็จะตกเป็นเงินสะสม ต่อไป 

 
นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2564 

 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ด้วยมติจ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติเรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี พ.ศ.2564 

 
นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) 

 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ การรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วน 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) ต าบลโนนแดง ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ด่วนมากที่ นร 0107/ว3577 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2564 
ได้ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารสวนต าบล ด าเนินการบันทึกข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2564 
ในระบบประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง ได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินให้สภา
ทราบ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 
มีดังนี้ 

   ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานและด้านที่ 2 ผังเมือง 
 ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน  ค่าเป้าหมาย 80  ผลการประเมิน การพัฒนาใน 

อนาคต 
 ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน   ไม่มีบริการสาธารณะ 
 ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่าง ไม่มีบริการสาธารณะ 
 ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ าและระบบสูบน้ า ไม่มีบริการสาธารณะ 

4.1 ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะ ค่าเป้าหมาย 90  
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
4.2 ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการ
ประเมินไม่มีความจ าเป็น 

   ภารกิจที่ 5 ระบบประปา     ไม่มีบริการสาธารณะ 
   ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง    ไม่มีบริการสาธารณะ 

ด้านที่ 3... 
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   ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพ 
   ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
    7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียง มีมีบริการสาธารณะ 
    7.2 การส่งเสริมนักบริบาลท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม ไม่มีบริการสาธารณะ 

 7.3 ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 7.4 ร้อยละของผู้สูงอายุเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลการ
ประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 8.1 ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  
ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 8.2 ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ อบต. ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
100 ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 
 9.1 ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ ได้รับการสงเคราะห์ผู้ป่ว ยเอดส์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 10 สาธารณสุขมูลฐาน 
 10.1 ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับการส ารวจขึ้นทะเบียนสัตว์ ฉีดวัคซีนสุขับบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการประเมิน เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย 
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา  
 11.1 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการ
ประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 11.2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่
ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการประเมิน เท่ากับค่า
เป้าหมาย 
 11.3 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 11.4 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษา และด้านการเงิน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการประเมิน สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 12.1 อบต.มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ค่า เป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน สู งกว่าค่าเป้าหมาย 
 

12.2 ร้อยละของจ านวน... 
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 12.2 ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่อบต.
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพ้ืนที่  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2 
ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 
ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 
 13.1 อบต.จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 
 13.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
80 ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
 14.1 อบต.มีการสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 14.2 อบต.มีโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 1 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 14.3 อบต.จัดให้มีศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 14.4 โครงการ/กิจกรรมของอบต.เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 
 14.5 โครงการ/กิจกรรมของ อบต.เพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
และความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1  
ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 
 14.6 โครงการ/กิจกรรมของ อบต.ในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 
 14.7 โครงการ/กิจกรรมของ อบต.ในการให้ค าปรึกษาทั้งท่ี อบต. และช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต 
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 8 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 15.2 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสียและฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1 ผลการ
ประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 
ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
 16.1 โครงการ/กิจกรรมของอบต.ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ผลการ
ประเมิน การพัฒนาในอนาคต 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายประดิษฐ์… 
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นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

น.ส.นทกร  สัญญาอริยาภรณ์ ขอแจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอยให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ ตามประกาศจังหวัด 
(ปลัด อบต./เลขานุการ) ชัยภูมิ เรื่องการจัดตั้งสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย กรณีมีการระบาดโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2564 ผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 56/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ขอประกาศจัดตั้ง
สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย 
ศูนย์พักคอยระดับพ้ืนที่ต าบลโนนแดง สถานที่ตั้งคือวัดดอนไผ่มีเตียงรองรับ จ านวน 
15 เตียง  

ในการดูแลช่วยเหลือกรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ผ่านมาทางอบต.โนนแดง ได้จัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชนที่กักตัวเป็นงบประมาณ 
35,700 บาท ซึ่งขณะนี้มีผู้น าหมู่บ้านแจ้งการกักตัวเพ่ือขอรับถุงยังชีพเข้ามาเรื่อย ๆ  
ซึ่งในการแจ้งรับถุงยังชีพต้องมีแบบหนังสือค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 มายื่นขอรับถุง
ยังชีพที่อบต.โนนแดง จึงจะได้รับถุงยังชีพ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
 
 

นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์  การประชุมในวันนี้ครบตามระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้  
(ประธานสภาฯ) 

 

เลิกประชุม เวลา 11.30  น. 
 
 

 (ลงชื่อ)   นทกร  สัญญาอริยาภรณ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง /เลขานุการ สภาฯ 
                                        20  สิงหาคม  ๒๕๖4 
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            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมตรวจรายงานประชุมเมื่อวันที่   
23  สิงหาคม  2564  แล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ในที่ประชุมทุกประการ  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)   อ าพร  สุภาพ คณะกรรมการฯ               (ลงชื่อ)      ส าราญ  ทนโนนแดง     คณะกรรมการฯ 
         (นางอ าพร  สุภาพ)                         (นางสาวส าราญ  ทนโนนแดง) 
           ส.อบต. หมู่ที่ ๒                       ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
      23  สิงหาคม  ๒๕๖4                  23  สิงหาคม  ๒๕๖4   
       
 
 

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

                                              23  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

 

      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เป็นเอกฉันท์ เมื่อการ
ประชุมสภา........สมัยวิสามัญที่ 2/2564........วนัที.่.......28 กันยายน 2564....... จึงลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)     ประดิษฐ์ เทพนุรักษ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม   
         (นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 


