
บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

สมยัสามญั สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2563 

วนัท่ี  11 สิงหาคม   2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ชั้น 2 

...................... 
ผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง  ช่ือ   -  สกุล หมายเหต ุ

1 นายมานิตย ์ นอกสระ   ประธานสภา อบต. โนนกอก  มานิตย ์ นอกสระ    
2 นายเกียรติชยั  นอกสระ  รองประธานสภา อบต. โนนกอก  เกียรติชยั  นอกสระ   
3 นายนนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 นนัทเนตร  วสุิทธิพงษ ์  
4 นายสืบพงษ ์ สมบติัหลาย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 สืบพงษ ์ สมบติัหลาย  
5 นางถวลิ  หารธงไชย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 ถวลิ  หารธงไชย  
6 นายสุริยา  วญิญายงค ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 สุริยา  วญิญายงค ์  
7 นางสาวล าไย  ยนืยาว สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ล าไย  ยนืยาว  
8 นายกุศล   ทาภกัดี   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  8 กุศล   ทาภกัดี    
9 นางทองไข่  ชินรัตร สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  7 ทองไข่  ชินรัตร  

10 นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  9 ธนูศร  ลอยเมืองกลาง  
11 นายสมใบ  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  4 สมใบ  นามโพธ์ิ  
12 นายประดิษฐ ์ เคา้เขียว   สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  6 ประดิษฐ ์ เคา้เขียว    
13 นายถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 ถวลัย ์ พิบูลยส์ังข ์  
14 นายสุพล  นามโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สุพล  นามโพธ์ิ  
15 นายสมชาย  เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  3 สมชาย  เลิศขามป้อม  
16 นายสมศกัด์ิ   อินตาหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  5 สมศกัด์ิ   อินตาหามแห  
17 นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  2 สัมฤทธ์ิ  ดีหามแห  
18 นายเพิง  ลา้นนอ้ย สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  10 เพิง  ลา้นนอ้ย  
19 นายอ ามร  พลชาลี สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ท่ี  1 อ ามร  พลชาลี  

 
 ผูไ้ม่มาประชุม   ไม่มี 
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ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง  ช่ือ   -  สกุล หมายเหตุ 

1 นายศุภกรณ์  วงัสระ   นายก อบต. โนนกอก  ศุภกรณ์  วงัสระ    
2 ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต. โนนกอก  ส.ต.ท.อุเทน  สถาน   
3 นายวศิน  กางสูงเนิน รองนายก อบต.โนนกอก วศิน  กางสูงเนิน  
4 นายทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ รองนายก อบต.โนนกอก ทวศีกัด์ิ  บุญเลิศ  
5 นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขนุการนายก อบต.โนนกอก สุวรรณ  โคตรโนนกอก  
6 นายธีรพงษ ์ ธรรมเกตุ ครูร.ร.บา้นโนนเห็ดไคล ธีรพงษ ์ ธรรมเกตุ  
7 น.ส.ดวงนภา  เพียรวเิศษ  พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ ดวงนภา  เพียรวเิศษ  
8 น.ส.จิดาภา  เลิศชยางนุกลู  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน จิดาภา  เลิศชยางนุกลู  

 
เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก   ไดแ้จง้วา่วนัน้ีเป็นการประชุมสภา อบต.โนนกอก  
 สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2563  และแจง้วา่มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบา้ง  แลว้ได ้

 ประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ขอเชิญปลดั อบต.โนนกอก 

ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ปลดั อบต.โนนกอก ขออนุญาตแจง้ใหท่ี้ประชุมสภา ทราบ จ านวน 3  เร่ือง คือ 

1. ภายในเดือนสิงหาคม 2563 อบต.โนนกอกจะออกจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ใน
ปีแรกถา้เป็นท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท่ีเป็นท่ีดินเกษตรกรรมจะไม่ตอ้งเสียภาษีเพราะไม่ถึงเกณฑ์
ในการจดัเก็บแต่ท่ีตอ้งช าระภาษีแน่นอน คือท่ีดินท่ีประกอบกิจการพาณิชย ์ท่ีดินสค. /ท่ีดินสปก. /
ท่ีดินมีเอกสารเป็น นส.3  

2. วนัท่ี 12  สิงหาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00  น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไขเ้ลือดออก ท่ีลานคา้ชุมชน บา้นสระ หมู่ท่ี 10  

3. ช่วงเดือนกนัยายน 2563  อบต.โนนกอกไดท้ าขอ้ตกลงในการติดตามสถานการณ์
ปัญหาการสูบบุหร่ีในต าบลโนนกอกวา่เป็นอยา่งไร โดยเก็บขอ้มูลบนัทึกดว้ยโทรศพัทมื์อถือ  

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 เร่ืองแรกทางโรงเรียนบา้นโสกเชือก นกเจ่า 

 พฒันาขอขอบคุณท่านนายกอบต.โนนกอกท่ีบริจาคใหก้บัโรงเรียนบา้นโสกเชือกนกเจ่าพฒันา  
 จ านวน   3,000 บาท สมทบร่วมกบักบัคณะครู ผูป้กครอง และอีกเร่ืองในวนัน้ีคณะครู ไปร่วมงาน 

 ท่ีอ  าเภอ วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เน่ืองจากบิดาของท่านผอ.ร.ร.บา้นโสกเชือกฯ ไดเ้สียชีวติลง 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก   ขอเชิญ  เลขานุการสภาอบต.โนนกอก 

ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ปลดั อบต. รับรองรายงานการระชุมคร้ังท่ีผา่นมา คือ การประชุมสภา อบต.โนนกอก  
สมยัวสิามญั   คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี  17  มิถุนายน  2563  มีสาระส าคญัท่ีสภา อบต.โนนกอก ได้
มีมติเห็นชอบ เร่ืองท่ีเสนอใหม่ คือ การใหค้วามเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบบัท่ี 5 และเร่ืองอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณค่าครุภณัฑ ์ยานพาหนะ 
จากเดิมขบัเคล่ือนสีลอ้ เป็นขบัเคล่ือนสองลอ้ ราคาเดิม 957,000 บาท ราคาเปล่ียนใหม่ 854,000  
บาท  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3  คน ลงนามครบทั้ง  3 คน ไม่มีการ
แกไ้ข   

ท่ีประชุม สภา อบต. โนนกอก เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา       
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทูถ้าม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินแต่งตั้ง พิจารณาแลว้เสร็จ  ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่าย 

 บริหารเร่ือง 5.1 การเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 -  2565) ฉบบัท่ี 6 ขอเชิญ 

 นายก อบต.โนนกอก 
นายศุภกรณ์  วงัสระ  นายก อบต.โนนกอก ในคร้ังน้ีขอเสนอการเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  (พ.ศ.2561 -  2565) ฉบบัท่ี 6  ทั้งแผนพฒันา ปี พ.ศ. 2563 และแผนพฒันา ปี พ.ศ. 2564 เน่ืองจาก 

 ไม่มีเอกสารแจก จึงขอน าเสนอดว้ยเคร่ืองฉายวดีีทศัน์ ขอเชิญนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 น าเสนอ 

นางสาวจิดาภา  เลิศชยางนุกูล  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ขอน าเสนอการเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
 (พ.ศ.2561 -  2565) ฉบบัท่ี 6 ในส่วนท่ีเป็นแผนพฒันาปีพ.ศ. 2564 เป็นยทุธศาสตร์ การพฒันา 

 สังคมและคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แผนงานการศึกษา  จ  านวน 5  แผนงาน 
 เป็นแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ จ านวน 2 แผนงานเป็นแผนงานการรักษาความ
 สงบภายใน จ านวน 1 แผนงาน เป็นแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ  านวน 6  แผนงาน ดา้น 

 ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 13  
แผนงาน เป็นแผนงานไฟฟ้าถนน  จ านวน 9 แผนงาน ดา้นยทุธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจ เป็น
แผนงานการเกษตร จ านวน 1 แผนงาน ดา้นยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี เป็น
แผนงานบริหารงานคลงั จ  านวน 1 แผนงานและ เป็นบญัชีครุภณัฑ ์จ านวน 17 รายการ บาง
รายการเพิ่มแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. 2563 บางรายการเพิ่มแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ. 2564 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  หลงัจากท่ีนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ไดน้ าเสนอ 

 ดว้ยเคร่ืองฉายวดิีทศัน์ ขอเชิญท่ีประชุม ไดอ้ภิปราย สอบถาม 
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นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 กรณีค่าจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความขน้เหลวของ 

 คอนกรีต Slump  Test  จ านวนเงิน 18,000  บาท มีความเพียงพอหรือไม่ 
นายอ ามร  พลชาลี  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นท่ี หมู่ 1 อยูใ่น 

 การเพิ่มเติมแผน คร้ังน้ี หรือไม่ 
นายธนูศร  ลอยเมืองกลาง  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี  9 โครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากจุดไหน 

นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก กรณีกรณีค่าจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความขน้เหลวของ 

 คอนกรีต Slump  Test  จ านวนเงิน 18,000  บาท มีความเพียงพอ เพราะถา้เป็นราคาท่ีซ้ือไม่มีใน
 บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ก็ตอ้งเป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาทอ้งตลาด ส่วนโครงการก่อสร้าง 

 ถนนคสล.ในเขตพื้นท่ี หมู่ 1 อยูใ่นการเพิ่มเติมแผนในการประชุมสภา อบต.โนนกอก คร้ังก่อน 

 หนา้น้ีแลว้ส่วนโครงการลงหินคลุก หมู่ท่ี 9 นั้นเร่ิมจากทางเขา้หมู่บา้นโนนสุขสันต ์ หมู่ท่ี 9  
บริเวณหวัสะพาน เส้นทางดา้นทิศตะวนัตกของล าหว้ยหามแหไปเช่ือมต่อกบัถนนดินบา้นนกเจ่า 
หมู่ท่ี 2 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ถา้ไม่มีท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นขั้นตอน
 การลงมติ 

มติท่ีประชุม สภาอบต.โนนกอก เห็นชอบ เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 ฉบบัท่ี 6 จ  านวน 19 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่ายบริหารเร่ือง 5.2 การ 

 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญนายก อบต.โนนกอก  

นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะ
 ขออนุมติัจากสภา อบต.โนนกอก โอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือเคร่ือง
 ทดสอบความขน้เหลวของคอนกรีต Slump  Test  งานกองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 18,000 
 บาท โดยโอนลดจากหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
 อปท. จ านวน 10,000  บาท และโอนลดจากค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
 ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ จ านวน 8,000  บาท รวมโอนลด 2 รายการ เพื่อไปตั้ง
 จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความขน้เหลวของคอนกรีต Slump  Test  งานกอง 

 ช่าง จ  านวน 1 เคร่ือง จ านวนเงิน 18,000 บาท 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ถา้ไม่มีท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นขั้นตอน
 การลงมติ 

มติท่ีประชุม สภาอบต.โนนกอก อนุมติัใหโ้อนลดและโอนเพิ่มงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความขน้เหลวของคอนกรีต Slump  Test  งานกองช่าง จ านวน 1 เคร่ือง 
 จ านวนเงิน 18,000 บาท   จ  านวน 19 เสียง   / ไม่อนุมติั    ไม่มี 
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นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  เร่ือง เสนอใหม่ เป็นญตัติของฝ่ายบริหารเร่ือง  5.3   
 การพิจารณาเพื่อขออนุมติัสภา อบต.โนนกอกเพื่อจ่ายขาดเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ขอเชิญนายก อบต.โนนกอก  

นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก   ตามหนงัสือจงัหวดัชยัภูมิ  ด่วนท่ีสุด ท่ี ชย ๐๐๒๓.๗/๑๐๕๔๖ 

 ลงวนัท่ี  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และตามหนงัสืออ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด่วนท่ีสุดท่ี ชย  
๐๐๒๓.๗/๓๑๕๐   ลงวนัท่ี  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เร่ือง การจดัหาแหล่งน ้าเพื่อแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ โดยให ้อปท.ส ารวจก่อสร้างแหล่งน ้าประจ าต าบลได ้อยา่งนอ้ยต าบลละ ๑ แห่ง (๑ ต าบล ๑ 
แหล่งน ้า) จดัหาแหล่งกกัเก็บน ้าอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี ของ อปท.ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้เป็น
นโยบายส าคญัของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทย ซ่ึงในหนงัสือสั่งการแจง้วา่ถา้หากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวใ้หพ้ิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซ่ึงก็สอดคลอ้งวา่
ในช่วงน้ีพื้นท่ีเป้าหมายแหล่งน ้าต าบลโนนกอกล าหว้ยก าลงัแหง้ขอดพอดี ถา้พิจารณาน าเงิน
สะสมของ อบต.ไปด าเนินการช่วงเวลาน้ีก็จะเป็นการดี จึงขอรายงานวา่สถานะยอดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ อบต.โนนกอก มียอดรวมทั้งหมดท่ีคงเหลือหลงัจาก
ตรวจสอบยอดเงินและหกัเงินสะสมท่ีตอ้งส่งฝาก ก.ส.ท.  หรือ ก.ส.อ. แลว้ จ  านวนเงิน  
7,575,633.23   บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัหกร้อยสามสิบสามบาทยีสิ่บสามสตางค)์  
โดยถา้หากอบต.โนนกอกจะน าเงินสะสมท่ีมีอยูไ่ปด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ้ ๘๙  วรรคหน่ึง  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจ่าย
ขาดเงินสะสมโดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
กิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบัการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือกิจการท่ีจดัท าเพื่อ
บ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ละประเภทตามระเบียบแลว้”การท่ีจะน าเงินสะสมไปด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ี  ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นโครงการแผนงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อบ าบดัความ
เดือดร้อนของประชาชน และเป็นการจดัท าแผนงานโครงการท่ีบริการชุมชนและสังคม แต่ทั้งน้ี 
อปท.จะตอ้งส ารองงบบุคลากร ประมาณ 3 เดือน  เป็นจ านวนเงิน 3,586,458.23 บาท  (สามลา้นหา้
แสนแปดหม่ืนหกพนัส่ีร้อยห้าสิบแปดบาทยีสิ่บสามสตางค)์  น ายอดเงินส ารองงบบุคลากร 
ประมาณ 3 เดือน  เป็นจ านวนเงิน 3,586,458.23 บาท  (สามลา้นหา้แสนแปดหม่ืนหกพนัส่ีร้อยหา้
สิบแปดบาทยีสิ่บสามสตางค)์ มาหกัออกจากยอดเงิน 7,575,633.23   บาท  (เจด็ลา้นหา้แสนเจด็
หม่ืนเกา้พนัหกร้อยสามสิบสามบาทยีสิ่บสามสตางค)์ คงเหลือ 3,993,175.00  บาท  (สามลา้นเกา้
แสนเกา้หม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น) น าจ านวนเงิน 3,993,175.00  บาท  (สามลา้น 
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เกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น)ท่ีหกัออกจากทุกรายการแลว้ มากนัไวเ้พื่อ
ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภยัฉุกเฉิน ร้อยละ 10  คือจ านวนเงิน 339,317.50 บาท แลว้น าจ านวนเงิน 
339,317.50 บาท มาลบออกจากจ านวนเงิน 3,993,175.00  บาท  บาทคือลบดว้ยเงินร้อยละสิบท่ีกนั
ไว ้  จึงคงเหลือเงินสะสมท่ีจะสามารถจ่ายไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีและตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้จ  านวน 
3,593,857.50  บาท  (สามลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้สิบเจด็บาทหา้สิบสตางค)์ 
ดงันั้นจ านวนเงิน 3,593,857.50  บาท  (สามลา้นหา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัแปดร้อยหา้สิบเจด็บาทหา้
สิบสตางค)์ คือตวัเลขท่ี อบต.โนนกอก จะสามารถใชจ่้ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยการรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ้ ๘๙ และตามหนงัสือจงัหวดัชยัภูมิ  ด่วนท่ีสุด ท่ี 
ชย ๐๐๒๓.๗/๑๐๕๔๖  ลงวนัท่ี  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และตามหนงัสืออ าเภอเกษตร 

สมบูรณ์ ด่วนท่ีสุดท่ี ชย ๐๐๒๓.๗/๓๑๕๐   ลงวนัท่ี  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เร่ือง การจดัหา
แหล่งน ้าเพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ โดยให ้อปท.ส ารวจก่อสร้างแหล่งน ้าประจ าต าบลได ้อยา่งนอ้ย
ต าบลละ ๑ แห่ง (๑ ต าบล ๑ แหล่งน ้า) จดัหาแหล่งกกัเก็บน ้าอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี ของ อปท.ซ่ึงเป็น
การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้เป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแต่ อบต.โนนกอก 
จะขออนุมติัจากสภา อบต.โนนกอก จ านวนเงิน 500,000 บาทโดยมีรายละเอียดของโครงการท่ีจะ
น าเงินจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ดงัน้ี โครงการขุดลอกล าหว้ยวงัลึก  
ช่วงท่ี 1 ขนาดกวา้ง  20 เมตร ยาว 85  เมตร ลึกเฉล่ีย   1.20 เมตร ช่วงท่ี 2 ดา้นทิศเหนือยาว 65 
เมตรดา้นทิศใตย้าว 51 เมตร ดา้นทิศตะวนัออกยาว 50 เมตร ดา้นทิศตะวนัตกยาว 23 เมตร  ลึก
เฉล่ีย 2.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุทั้ง  2 ช่วงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 10,042.63  ลบ.ม. พร้อม
ขนส่งดินไปทิ้งและท าการปรับเกล่ียเรียบ (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอกก าหนด)  จ  านวน
งบประมาณท่ีด าเนินการขุดลอก  จ  านวน 500,000  บาท โดยขดุขนดินออกจากท่ีขดุออกไปถม
หรือทิ้งในท่ีสาธารณะท่ีอบต.ก าหนดไว ้ท่ีไม่เกิน 2 กิโลเมตร คือ ท่ีโรงเรียนบา้นโสกเชือกฯ
โรงเรียนบา้นสระฯ และวดัดอกไม ้หมู่ท่ี 3  

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  หลงัจากท่ีนายกอบต.โนนกอก ไดน้ าเสนอการขอ 

 อนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ โครงการขดุลอกล าหว้ย  ขอเชิญท่ีประชุม ได้
 อภิปราย สอบถาม 

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ในรายละเอียดของประมาณการท่ีระบุวา่ช่วงท่ี  1 

 และช่วงท่ี 2 ของล าหว้ยหามแห (วงัลึก) คือจุดไหน แลว้ถา้หากจะใหน้ าดินท่ีขุดขนไปทิ้งเกิน 2  
 กิโลเมตร จะกระทบต่องบประมาณท่ีประมาณการไวห้รือไม่ 
นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก ในรายละเอียดของประมาณการท่ีระบุวา่ ช่วงท่ี 1  และช่วงท่ี 2  
 ของล าหว้ยหามแห (วงัลึก)  ถา้เป็นช่วงท่ี 1 คือ ดา้นหนา้ของฝายชลประมาณท่ี 6 ไดก่้อสร้างไว ้
 ปัจจุบนัต้ืนเขิน ท าใหก้กัเก็บน าไดป้ริมาณนอ้ย และถา้เป็นช่วงท่ี 2 คือดา้นทา้ยของฝาย 
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ประทานท่ี 6 ไดก่้อสร้างไว ้โดยเร่ิมจากคาน คสล.ทา้ยฝาย  ไปจนถึงฝายกระสอบดินท่ี หมู่ท่ี 3 ได ้

ท าไวแ้ต่ไม่ถึงหนา้สะพาน ส่วนท่ีท่านสมาชิก อบต. ถามวา่ถา้หากจะใหน้ าดินท่ีขดุขนไปทิ้งเกิน 2  
 กิโลเมตร จะกระทบต่องบประมาณท่ีประมาณการไวห้รือไม่ กระทบแน่นอน  เพราะดูจากเอกสาร
 ใบขวางท่ีพิมพห์วัมุมวา่ ปร. 41/1 ขอ้ท่ี 2 ท่ีพิมพว์า่ ค่าขนดินไปทิ้ง ไม่เกิน  2 กม. พร้อมท าการ 

 ปรับเกล่ียเรียบ ถา้หากขดุขนดินไปทิ้งเกิน   2 กม.ตอ้งกระทบการประมาณการรายจ่ายไปอีก 
นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ถา้ไม่มีท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นขั้นตอน
 การลงมติ 

มติท่ีประชุม สภาอบต.โนนกอก อนุมติัใหโ้ครงการท่ีจะน าเงินจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 ภยัแลง้ โครงการขดุลอกล าห้วยวงัลึก จ  านวนเงิน  500,000 บาท   จ  านวน 19 เสียง 

ไม่อนุมติั    ไม่มี 

นายมานิตย ์ นอกสระ  ประธานสภา อบต.โนนกอก  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 เร่ือง อ่ืน ๆ 

นายสัมฤทธ์ิ  ดีหามแห  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 2 เพื่อใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ท่ี อบต. 

 โนนกอก ก าลลังด าเนินการอยูดี่ข้ึน ขอเสนอวา่ เห็นควรท่ีจะใหอ้บต.โนนกอกน างบประมาณไป

 เสริมสันฝายท่ีชลประทานท่ี 6 จ.ขอนแก่นก่อสร้างไวท้ั้ง 2  แห่ง ข้ีนอีกอาจจะประมาณ 0.50 เมตร 

 เพราะไดเ้คยสอบถามช่างท่ีควบคุมงานก่อสร้างฝายน้ีวา่ท าได ้  

นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก  ก็ถือวา่เป็นขอ้เสนอท่ีดี แต่ทั้งน้ีคงตอ้งถามความเห็นของ

 เกษตรกร ผูใ้ชน้ ้ า ทั้งหนา้ฝายและทา้ยฝายดว้ยทั้ง 2 แห่งก่อนถา้หากดูวา่ปัจจุบนัเกิดภยัแลง้ก็

 อยากจะเสริมสันฝายให่กกัเก็บน ้าไดม้าก แต่ถา้เกิดฤดูน ้าหลากอาจจะพากนัมาทุบสันฝายเกิดความ

 เสียหายกบัตวัฝายได ้และขอแจง้เพิ่มเติมวา่จากท่ีอบต.โนนกอก ไดง้บอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ. 

 2563 ปัจจุบนั ทางจงัหวดัไดแ้จง้อนุมติังบ ใหก่้อหน้ีผกูพนัเรียกผูรั้บจา้งมาท าสัญญาไดแ้ลว้ 

 โครงการขดุลอกห้วยหามแห หมู่ 3  ผูเ้สนอราคา จากราคากลาง เกา้แสนกวา่บาท คงเหลือ  

สามแสนกวา่บาท เป็นห่วงวา่เสนอราคาต ่ามาก ส่วนโครงการก่อสร้างฝาย หมู่ท่ี 10 และโครงการ 

ก่อสร้าง ฝาย หมู่ท่ี  1 ก็ด าเนินการตามระเบียบพสัดุปกติ ไม่มีขอ้ห่วงใยอะไร 

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 เห็นดว้ยกบัแนวคิดของท่านสมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2 

 ท่ีจะเสริมสันฝายชลประทานทั้ง 2 แห่ง แต่ก็ควรถามเกษตรกรผูใ้ชน้ าก่อนเหมือนกบัท่านนายก

 กล่าวไป และก็เสนอใหท้างอบต.โนนกอก น างบประมาณท่ีอาจไดม้าไปขดุลอกล าหว้ยอีกหลาย

 แห่งท่ีต้ืนเขินอยู ่ถา้เป็นการขุดขนไปทิ้ง ไม่ขดุข้ึนมาวางทบัไมผ้ลกบัผลผลิตท่ีเกษตรกรปลูกไว ้

 เกษตรกรน่าจะใหค้วามร่วมมือ และก็เป็นห่วงวา่โครงการขดุลอกหว้ยหามแห หมู่ 3  ท่ีผูเ้สนอ 
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ราคาต ่ามาก อาจจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของผูรั้บจา้งอาจจะไม่ดี แต่คงตอ้งช่วยกนั

ติดตาม ตรวจสอบโครงการน้ีอยา่งใกลชิ้ดต่อไป   

นายประดิษฐ ์ เคา้ภูเขียว  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 6 ท่ีอบต.โนนกอก จะน างบประมาณไปช่วย 

 ซ่อมแซมบา้นเรือนของราษฎรนายประยรูฯ และภรรยา ซ่ึงเป็นผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ ไม่มีทุน 

 ทรัพยท่ี์เพียงพอในการซ่อมแซมบา้นเรือนของตนเอง แต่ก็ขอเสนอให ้อบต.โนนกอกช่วยดูแลผู ้

 ยากไร้ ผูด้อ้ยโอกาสคนอ่ืน ตามหมู่บา้นต่าง ๆ ในต าบลโนนกอกดว้ยเช่นกนั 

นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก เลขานุการนายก อบต.โนนกอก  กรณีท่ีมีเงินเยยีวยาดา้นการประมง ตอนน้ีปิด 

 ระบบแลว้ ท่ีเกิดปัญหา คือ เกษตรกรน าบญัชีเงินฝากของตนเองท่ีถูกยกเลิกไปแลว้ หรือบญัชีไม่มี
 การหมุนเวยีนท าใหร้ะบบไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีได ้

นายสมชาย  เลิศขามป้อม  สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 3 ในวนัท่ี  12 สิงหาคม  หมู่ท่ี  3  ร่วมปลูกตน้ไผท่ี่
 รับบริจาคมาจากชาวบา้น ประมาณ 200 หน่อ  เพื่อน าไปปลูกท่ีสาธารณะป่าชา้  เดิมกบัท่ีไดป้ลูก 

 ไวบ้า้งแลว้ 

นายสมศกัด์ิ  อินตาหามแห   สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 5 เท่าท่ีสังเกตดูงบประมาณในการด าเนินการ 

 โครงสร้างพื้นฐาน ในปีท่ีผา่นมา บา้นโนนเห็ดไคล ไดง้บเท่าไหร่ ปีน้ีก็จะไดง้บประมาณใกลเ้คียง  
ทั้งท่ีงบประมาณมีการเพิ่มข้ึนทุกปี  และก็ขอสอบถามวา่ งบพฒันาศกัยภาพบุคลากร สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินเพื่อไปทศันศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะด าเนินการช่วงไหน  และงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2563 ในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และเพื่อใชใ้นครัวเรือนจะไดด้ าเนินการช่วง
ไหน 

นายสมใบ  นามโพธ์ิ สมาชิก อบต.โนนกอก หมู่ท่ี 4  ราษฎรผูใ้ชน้ ้ า บา้นเปือย หมู่ท่ี 4  ขอขอบคุณท่าน 

 นายก อบต.โนนกอก และทุกท่านในอบต.โนนกอกทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให ้

 ชาวบา้น ท่ีเดือนร้อนน ้าประปาไม่ไหล ไดใ้ชน้ ้า 
นายศุภกรณ์  วงัสระ นายก อบต.โนนกอก  งบประมาณในการด าเนินการโครงสร้างพื้นฐาน ในปีท่ีผา่นมา  

บา้นโนนเห็ดไคล ไดง้บไม่นอ้ยไปกวา่ หมู่บา้นอ่ืน ๆ ซ ้ ามีบางปีงบประมาณท่ีแลว้มายงัได้
งบอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างถนน คสล.มากกวา่บา้นอ่ืน ๆ ดว้ย งบประมาณทุกปีท่ีผา่นมาท่ี
เพิ่มข้ึน เร่ือย ๆ ก็ไม่สามารถน ามาท างานดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นเดียว มีงานนโยบายส าคญั
ของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย และงานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีตอ้งน า
งบประมาณไปด าเนินการ  ส่วนงบพฒันาศกัยภาพบุคลากร สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อไปทศันศึกษา
ดูงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ียงัไม่ด าเนินการเพราะอยูใ่นช่วงการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ – 19 ยงัไม่ผอ่นคลาย อาจจะทนัช่วงเดือนสุดทา้ยของงบประมาณน้ี ถา้ทางการ
ผอ่นคลายมากกวา่น้ีและงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และเพื่อใชใ้นครัวเรือน  
 

 




