
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ.2563 คร้ังที่ 2 

วันอังคารที่ 15 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  0๙.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
1.1 แนะนำข้าราชการบรรจุแต่งตั้งใหม่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - สมัยสามัญ  สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

..................................................................................................  
มตทิี่ประชุมสภา  ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ที่ประชุมสภา  ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องเสนอใหม่ 
 4.1  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุมสภา  ................................................................................................  
 

 4.๒เรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุมสภา  ................................................................................................  
 
 

ระเบียบวาระท่ี5เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ.2563  คร้ังที่ 2 

วันอังคารที่  15 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 เวลา  0๙.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสัญญา         บรรดาศักดิ์ ประธานสภา  อบต. สัญญา         บรรดาศักดิ์  
๒ นางทรัพย์           ล้อมกลาง รองประธานสภาฯ ทรัพย์           ล้อมกลาง  
๓ นายสม              สียางนอก สมาชิก  อบต.ม.๓ สม              สียางนอก  
๔ นางจำปี             ไปแดน สมาชิก  อบต.ม.๓ จำปี             ไปแดน  
๕ นายไทยเจริญ      อยู่บุรี สมาชิก  อบต.ม.4 ไทยเจริญ      อยู่บุรี  
๖ นายสุทิตย์          บินนอก สมาชิก  อบต.ม.๔ สุทิตย์          บินนอก  
๗ นายนิรันดร์         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ นิรันดร์         ทองดีนอก  
๘ นายกลวัชร         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ กลวัชร         ทองดีนอก  
๙ นายสมพงษ์         จำนงนอก สมาชิก  อบต.ม.๖ สมพงษ์         จำนงนอก  

๑๐ นายถวัลย์           วิชาเกวียน สมาชิก  อบต.ม.๖ ถวัลย์           วิชาเกวียน  
๑๑ นางบัวลอย         คนสนิท สมาชิก  อบต.ม.๗ บัวลอย         คนสนิท  
๑๒ นายเล่ียม            โมรานอก สมาชิก  อบต.ม.๗ เล่ียม            โมรานอก  
๑๓ นายชัชชัย            พรมกัณฑ์ สมาชิก  อบต.ม.๘ ชัชชัย            พรมกัณฑ์  
๑๔ นายสมหมาย        บุญภักดี สมาชิก  อบต.ม.๙ สมหมาย        บุญภักดี  
๑๕ นายอุเทน            ธาตะนะ สมาชิก  อบต.ม.๑๐ อุเทน            ธาตะนะ  
๑๖ นางละเอียด         บัวสาลี สมาชิก  อบต.ม.๑๑ ละเอียด         บัวสาลี  
๑๗ นายวรรณชัย        กำหอม สมาชิก  อบต.ม.๑๑ วรรณชัย        กำหอม  
๑๘ นางวรินธร           ชิณวงษ์ สมาชิก  อบต.ม.๑2 วรินธร           ชิณวงษ์  
19 นางมยุรา         ประสมบูรณ์ ปลัด อบต.โนนตาเถร

เลขาสภาฯ  
มยุรา         ประสมบูรณ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสำราญ      พิณจรัสรุ่งเรือง นายกอบต. สำราญ    พิณจรัสรุ่งเรือง  
๒ นายสมหวัง      โมรานอก รองนายกอบต. สมหวัง      โมรานอก  
๓ นายอาเช่         พลอยบ้านแพ้ว รองนายก อบต. อาเช่       พลอยบ้านแพ้ว  
๔ นายจรูญ         เสนนอก เลขานุการนายก อบต. จรูญ         เสนนอก  
5 นางจิราภา        แก้วทาสี หัวหน้าสำนักปลัด จิราภา        แก้วทาสี  
6 น.ส.ธนวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นักวิชาการเงิน/บัญชี ธนวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวง

น้อย 
 

7 น.ส.สุขุมาล              ผวิละออง นักวิชาการสาธารณสุข สุขุมาล            ผิวละออง  
 
 
 
  ผู้เข้าประชุม  17 คน 
  ขาดประชุม  2 คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2 

วันอังคารที่  15 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น.  
 

   เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นายสัญญา  บรรดาศักดิ ์ ประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลโนนตาเถร กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบฯ 
   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและผู้เข้าร่วมประชุม 
     ประธานสภาฯ        ทุกท่านผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                             สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2563 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

   1. แนะนำข้าราชการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เชิญแนะนำตัวครับ 
สุขุมาล ผิวละออง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสุขุมาล ผิวละออง ได้รับการ 
                               บรรจุแต่งตั้งรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่  
 1 กันยายน 2563 รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข เช่น การคุมการแพร่ระบาดโรค 
                               ไข้เลือดออก โรคโควิด โรคพิษสุนัขบ้า และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ 
                               ความร่วมมือจากท่านสมาชิกด้วย หากท่านมีเรื่องชี้แนะหรือแนะนำดิฉันก็ยินดีค่ะ  
                               ขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุมสภา  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 -   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
     ประธานสภาฯ         สมยัสามัญสมัยที่  4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
                               เมือ่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผมให้เวลา 5 นาทีในการตรวจรายงานการ 
                               ประชุม ว่าถูกต้องหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
                               หรอืไม่ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติจากสมาชิก 
                               สภาฯ  
                                        สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
                               ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ขอให้ยกมือครับ 
                               เปน็อันว่าที่ประชุม แห่งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
                               พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  
 
 



มติที่ประชุมสภา -   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน .....15....   เสียง 
  ไม่รับรอง        จำนวน .......-......  เสียง 
  งดออกเสียง        จำนวน .......1.....  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ที่ประชุมสภา  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอใหม ่ 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   4.1  เรื่อง  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ประธานสภาฯ          
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
    ประธานสภาฯ      ประจำปีงบประมาณ 2564 เชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

 

นางมยุรา ประสมบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
    เลขานุการฯ เงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ ่น ภายใต้เงื ่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

             ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ชีแ้จงครับ 
     ประธานสภาฯ  
นายกฯ อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ 
                          จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 

  จากรายงานตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ของกองคลัง 
 เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน    9,576,136.08    บาท 
 สำรองงบบุคลากร                                  1,950,000.00    บาท 
   สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน           7,626,136.08    บาท 

      สำรองกรณีสาธารณะภัย 10%                762,613.61    บาท 
  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้   6,863,522.47    บาท 
                               ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งนี้ จำนวน  24 โครงการ             
                                              เป็นเงินทั้งสิ้น    6,381,300.00   บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดับ  

เกลี่ยแต่งรอบฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1  
บ้านโนนตาเถร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พ้ืนที่ผิวจราจร 
3,350 ตารางเมตร  
ปริมาตร 335 ลูกบาศ์กเมตร 

271,700.- 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับ  
เกลี่ยแต่งจากแยกทาง 
หลวง นม.1022 ไปที่ตั้ง 
ประปาลำห้วยปลาหมัน 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  พ้ืนที่ผิวจราจร 
1,725 ตารางเมตร ปริมาตร 
172.50 ลูกบาศ์กเมตร 

139,900.- 

3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก  ช่วงทางโค้งทางหลวง  
นม.1022  ฝั่งร้านดีใหม่  
ถึงศาลาประชาคม บ้านโนนตาเถร 

ความยาวรวม 100 เมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีต  
ศก. 0.30 เมตร  
จำนวน  92 ท่อน  
บ่อพักน้ำจำนวน 8 บ่อ 

112,500.- 

4 ก่อสร้างหอถังสูงเหล็กรูปพรรณ   
หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง 
 

จำนวน 1 หอ    280,000.- 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างบ้านโคกหนองแวง 
หมู่ที่ 2 ไปบ้านโกรก หมู่ที่ 3 
ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระน้ำเข้าตัวหมู่บ้าน) 
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ผิว 
จราจร 1,000 ตารางเมตร 

500,00.- 
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ลำดับ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก และระบบท่อน้ำประปา  
ซอยบ้านนางสมปอง  ชิณวงศ์  
หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ 

ความยาวรวม 116 เมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.  
0.30 เมตร จำนวน 104 ท่อน 
บ่อพักน้ำจำนวน 12 บ่อ 

153,900.- 

7 ก่อสร้างถนนดินปรับเกลี่ยแต่ง 
เชื่อมระหว่างที่สาธารณประโยชน์ 
ป่าช้าเดิมบ้านหนองม่วง)  หมู่ที่ 6 
ไปจรดกับถนนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,780 เมตร 
ถมสูง  0.60 เมตร  พ้ืนที่ผิวจราจร 
10,680 ตารางเมตร ปริมาตร 
6,728.40 ลูกบาศ์กเมตร 

447,100.- 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมต่อจากถนนเดิม หน้าวัด 
หนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปเขตตำบล 
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
825 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ  ขนาด 0.30 เมตร 
จำนวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน   
รวมเป็น 14 ท่อน 

424,100.- 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก (เป็นช่วง)  
ปรับเกลี่ยแต่งเชื่อมระหว่างสาย 
บ้านนายอุทัย ทองดีนอก  หมู่ที่ 10 
บ้านโนนน้อย ถึงเส้นสระสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  พ้ืนที่ผิว 
จราจร 3,280 ตารางเมตร 
ปริมาตร 332.10 ลูกบาศ์กเมตร 

266,000.- 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เดิม ซอยบ้าน นายกนก  อุตรัตน์ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ผิวจราจร 
600 ตารางเมตร 

300,000.- 

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม 
บ่อพักและระบบท่อน้ำประปากลาง 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
 

ความยาวรวม 110 เมตร  
ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.  
0.40 เมตร จำนวน 101 ท่อน 
บ่อพักน้ำจำนวน 9 บ่อ  ระบบ 
ท่อน้ำประปาความยาวรวม 2 ข้าง  
 220.00 เมตร 

160,300.- 

12 ก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ย 
และวางท่อทางแยกถนนเดิมไป 
ลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 
บ้านตลาดโนนตาเถร 
 
 

กว้าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร  
ถมสูง  1.00 เมตร  พ้ืนที่ผิว 
จราจร 3,360 ตารางเมตร 
ปริมาตร 3,920 ลูกบาศ์กเมตร 
ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 เมตร 
จำนวน 2 แถวๆละ 8 ท่อน  
รวมเป็น 16 ท่อน 

272,100.- 
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ลำดับ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เดิมทางหลวง นม.1022 หน้าบ้าน 
นางสมควร คูเจริญไพบูลย์ 
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 825 
ตารางเมตร เสริมดินกว้าง 7 เมตร 
ยาว 165 เมตร ถมสูง 1 เมตร  
พ้ืนที่เสริมดิน 1,155 ตารางเมตร 
ปริมาณดินถม 1,320 ลบ.ม. 
 

500,000.- 

14 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับ 
เกลี่ยแต่งทางไปหนองตลาดไทร 
(อีสานแดง)  หมู่ที่ 11 
บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิว 
จราจร 3,120 ตารางเมตร  
ปริมาตรหินคลุก 312 ลูกบาศ์กเมตร 
 

253,000.- 

15 
 

ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก 
เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบล 
คูชาด อำเภอคง ช่วงหน้าบ้าน 
นายคารม  พลอยบ้านแพ้ว  
สุดถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 11  
บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  พื้นที่ผิว 
จราจร 1,625 ตารางเมตร 

500,000.- 

16 
 

ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนน 
มิตรภาพ แยกเข้าหมู่บ้าน 
โนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 
ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม 
บ้านโกรก  หมู่ที่ 3 

กว้าง 5 เมตร ยาว 325 เมตร  
หนา 0.04 เมตร  พื้นที่ผิว 
จราจร 1,625 ตารางเมตร 

500,000.- 

17 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก และระบบท่อน้ำประปา  
ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้าน 
โนนตาเถรถึงทางเข้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถร 
บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 
 

ความยาวรวม 124 เมตร ท่อระบาย
น้ำคอนกรีต ศก. 0.40 เมตร  
จำนวน 144 ท่อน บ่อพักน้ำ 
จำนวน  10 บ่อ  พร้อมระบบท่อ
น้ำประปาหมู่บ้านตลอดแนว 

197,500.- 

18 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม 
ถึงบ้านนางอยู่ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 
บ้านหนองม่วง 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
440 ตารางเมตร 

176,000.- 
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ลำดับ โครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ 
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก 
ถึงสุดซอย หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
400 ตารางเมตร 

160,000.- 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังบ้านนายปรีชา  สงนอก 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
348 ตารางเมตร  ท่อระบายน้ำ
คอนกรีต ศก. 0.30 เมตร  
จำนวน 1 แถวๆ ละ 5 ท่อน 
 

142,800.- 

21 ย้ายป้ายเดิม อบต.โนนตาเถร 
พร้อมป้ายเหล็กคร่อมถนน 
 

 80,000.- 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายหมั่น คนหลัก 
ถึงบ้านนายเอ่ียม  เกิดโมลี 
หมู่ที่ 1  บ้านโนนตาเถร 
 

กว้าง 3 เมตร ยาว 87 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
261 ตารางเมตร 

104,400.- 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างศาลา  หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง 

กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ผิวจราจร 
180 ตารางเมตร 
 

72,000.- 

24 ขยายลานเอนกประสงค์ด้านข้าง 
สระตะวันตกซุ้มรูปตัว  H 

กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
920 ตารางเมตร 
 

368,000.- 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,381,300.-    
 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามนายก ไหมครับ เกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงิน 
     ประธานสภาฯ         สะสมงวดนี้ ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงข้างต้น  เชิญครับ 
 
ส.อบต.หมู่ที่ 8       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชัชชัย พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
              ผมอยากเรียนถามว่าโครงการก่อสร้างถนนดินสายด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน 
                                 หมู่ที่ ๘ บ้านโสกแซง ที่ได้เพ่ิมเติมในแผนหายไปไหนตกไปหรือเปล่าครับ 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีก ไหมครับ 
     ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ที่ 10   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอุเทน  ธาตะนะ ส.อบต.หมู่ที่ 10 
   ผมดูตามโครงการทั้ง 24 โครงการ ผมดูโครงการที่ 2 ครับ เพื่อนสมาชิก 
                                โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับ เกลี่ยแต่งจากแยกทางหลวง นม.1022  
                                ไปที่ตั้งประปาลำห้วยปลาหมัน  หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร  ผมว่าโครงการนี้ยังไม่มี 
                                ความจำเป็น เพราะหากมีการขุดลำห้วยจะทำให้เสียงบประมาณฟรี  
                                ผมอยากให้นำเงินงบประมาณมาทำลานกีฬา ครับ  
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยอีก ไหมครับ  ถ้าไม่มี 
     ประธานสภาฯ          ผมขอเรียนเชิญ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ตอบข้อสงสัย 
                               ของสมาชิกสภาฯ ครับ 
       

นายกฯ อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง   
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
   ตอบข้อที่ 1 ของท่านสมาชิกหมู่ที่ 8  คือโครงการก่อสร้างถนนดิน ผมได้ลงพ้ืนที่    
                                ตรวจดูแล้ว ผมเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็น จึงเสนอโครงการที่มีความจำเป็น  
                                และเดือดร้อนก่อน ครับ 
  ตอบข้อที่ 2 ของท่านสมาชิกหมู่ที่ 10  ตามโครงการฯ ตามลำดับที่ 2    
                                โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับฯ ผมเสนอโครงการจ่ายขาด ดังกล่าว  
                                เนือ่งจาก มีความจำเป็นและเดือดร้อนในการเข้าไปดูแลระบบประปา  
                                ลำห้วยปลาหมัน ช่วงฤดูฝนมีความลำบากในการเข้าพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนินโครงการ 
   จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับงบประมาณ เพราะการขยายพื้นที่ลำห้วยคงจะไม่ 
                                 มีการขยายอีก หรือหากมีการกำจัดวัชพืชก็จะไม่ให้มีการดำเนินการขึ้นบนฝั่งห้วย 
   เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ ครับ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะสอบถามอีก ไหมครับ 
     ประธานสภาฯ         ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม 
                                        สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
                                ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน    24     โครงการ  
                                 เป็นเงินทั้งสิ้น    6,381,300.00   บาท   ขอให้ยกมือครับ 
                                

ที่ประชุมสภาฯ       มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม      จำนวน    24     โครงการ  
                 เป็นเงินทั้งสิ้น    6,381,300.00   บาท        ด้วยคะแนนเสียง 

   เห็นชอบ        จำนวน    15    เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ           จำนวน      -     เสียง 
   งดออกเสียง        จำนวน      1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์    4.๒ เรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
     ประธานสภาฯ                               พ.ศ. 2564   
                                                เชิญ  ท่านเลขาสภาฯ   ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
  

ปลัด อบต.                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                         ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                               งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
                               โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                               ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ฝ่ายบริหาร  ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณครับ 
     ประธานสภาฯ  
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มอบให้ปลัด อบต.โนนตาเถร  

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง  ครับ 
ปลัด อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางมยุรา  ประสมบูรณ์   
                               ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ขออนุญาตชี้แจง 
                               รายการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ดูตามเอกสารหมายเลข 2 

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์สำนักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู  
    จำนวน  1  เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง  
    ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
    อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า 
    เบอร์ 5 
2. เต็นส์ผ้าใบแบบโค้ง จำนวน 3 หลังๆ  
    ละ 35,000 บาท  ขนาดกว้าง 5 เมตร  
    ยาว 12 เมตร เสาขาสูง 2.5 เมตร 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื่องตัดหญ้าสะพาย  (แบบข้ออ่อน)  
    จำนวน 1 เครื่อง  
    - เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ          

 
 

  32,400.- 
 
 
 
 
 

105,000.- 
 
 
 
 
 

   9,500.- 

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน  หน้า 64 
 
            

 
 
 
 
 

146,900.-   
 
 
 
 
  

 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น     146,900.-   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 146,900.-   
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นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ตามที่ปลัดชี้แจงตามเอกสารหมายเลข 2 มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ   
      ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติจากสมาชิกสภาฯ ครับ   

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ขอให้ท่านสมาชิกฯ ยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภา -  เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
                                  (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
        เห็นชอบ        จำนวน    15    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ           จำนวน      -     เสียง 
     งดออกเสียง        จำนวน      1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
     ประธานสภาฯ         ผมขอปรึกษาที่ประชุม เรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 
  เรากำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ในวันที่  12-13-14 กุมภาพันธ์ 2564 
  สำหรับประเภทกีฬา ผมขอเชิญปลัด เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัด อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางมยุรา  ประสมบูรณ์   
                               ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   
                               สำหรับประเภทกีฬา ขอเสนอเป็นตุ๊กตาตามปีที่แล้ว  ดังนี้ 
 ประเภทกีฬามาตรฐาน ดังนี้ 

1. ฟุตซอล  
1.1  ฟุตซอล  ประเภทประชาชนทั่วไปชาย (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
1.2  ฟุตซอล  ประเภทเด็กและเยาวชนชาย (อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์) 

2. เซปักตะกร้อ   ประเภทประชาชนทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ 
3. วอลเลย์บอล  

3.1  วอลเลย์บอล  ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) 
3.2  วอลเลย์บอล  ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) 

4. เปตอง  
4.1  เปตอง  ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) 
4.2  เปตอง  ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) 
4.3  เปตอง  ประเภทเด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ 
 

ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ดังนี้ 
1. ว่ิงผลัดอุ้มแตงโม ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมผสม 
2. ตีกอล์ฟ           ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมผสม 
3. ว่ิงกระสอบ       ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมผสม 
4. กินวิบาก          ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมผสม 
5. ทิ่มโป่ง   

5.1  ทิ่มโป่ง       ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย 
5.2  ทิ่มโป่ง       ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เพ่ิมเติมอีก หรือไม่ครับ  
     ประธานสภาฯ          ถา้ไม่มีท่านสมาชิกฯ เสนอเพ่ิมเติม จากที่ท่านปลัดเสนอข้างต้น ถือว่าที่ประชุม 
                                เหน็ด้วยตามทีท่่านปลัดเสนอนะครับ 
 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์    เมื่อในที่ประชุมสภาฯ  ไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ผมขอขอบคุณ 
     ประธานสภาฯ           สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม  โดยพร้อมเพรียงกัน   
                                 ขอขอบคุณครับ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ 
 
ปิดการประชุม               เวลา  12.30  น. 
 
     (ลงชื่อ)      มยุรา  ประสมบูรณ์       ผู้จดบันทึกการประชุม 

  (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 
                  เลขานุการสภาฯ 

  

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63   สมัยที่.....4...........  ครั้งท่ี...2........ 
ในวันที่  15  ธันวาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
( ลงชื่อ ) สมหมาย  บุญภักดี                 ( ลงชื่อ ) สมพงษ์   จำนงนอก ( ลงชื่อ ) ละเอียด   บัวสาลี 
            (นายสมหมาย  บุญภักดี)             (นายสมพงษ์   จำนงนอก)            (นางละเอียด   บัวสาลี) 
               ประธานกรรมการฯ     รองประธานกรรมการฯ           กรรมการและเลขานุการฯ  
 
 

        ( ลงชื่อ ) สัญญา   บรรดาศักดิ์  
        (นายสัญญา   บรรดาศักดิ์ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่.....4./2563..ครั้งที่....2........ 

เมื่อวันที่.................................................................... 
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