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รายชื่อผู้ไม่มาประชมุ 
  

1. นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง 
2. นางอนงค์  เสนาบูรณ์ 

 
 
 
 
 

/รายชือ่... 

ล าดับ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
1 นายชม  สวนแก้ว ประธานสภา  อบต. ชม  สวนแก้ว  
2 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง รองประธานสภา  อบต. - ลา 
3 นายรัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์ ส. อบต.  ม.1 รัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์  
4 นางสาวณัฐพร  พ่ึงน้ า ส. อบต.  ม.2 ณัฐพร  พ่ึงน้ า  
5 นายล าดวน  โอฐสู ส. อบต.  ม.3 ล าดวน  โอฐส ู  
6 นายทองค า  เตาะไธสง ส. อบต.  ม.3 ทองค า  เตาะไธสง  
7 นายสมัย นามต้นทอง ส. อบต.  ม.4 สมัย นามต้นทอง  
8 นายแล   พวงสมบัติ ส. อบต.  ม.5 แล   พวงสมบัติ  
9 นายประเสริฐ  พูนมั่น ส. อบต.  ม.5 ประเสริฐ  พูนมั่น  

10 นางสังวาลย์ปืนโก ส. อบต.  ม.6 สังวาลย์ปืนโก  
11 นางสาวประคอง  จอดนอก ส. อบต.  ม.7 ประคอง  จอดนอก  
12 นายนวม  โตสนั่น ส. อบต.  ม.7 นวม  โตสนั่น  
13 นายไหล  จันทีนอก ส. อบต.  ม.8 ไหล จันทีนอก  
14 นายสุปชัย  ศรีนนทา ส. อบต.  ม.8 สุปชัย  ศรีนนทา  
15 นายสมหมาย  รวดเร็ว ส. อบต.  ม.9 สมหมาย  รวดเร็ว  
16 นางรอบ  เชื้อบัณฑิต ส. อบต.  ม.10 รอบ  เชื้อบัณฑิต  
17 นางอนงค์  เสนาบูรณ์ ส. อบต.  ม.10 - ลา 
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รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมพงษ์ ดาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ สมพงษ์ ดาดี  
2 นายบรรจบ ศิลาชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บรรจบ ศิลาชัย  
3 นายเฉลิม โมเม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เฉลิม โมเม  
4 นายติ๋ม เทศไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ติ๋ม เทศไธสง  
5 นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง  
๖ นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ยงยุทธ ศรีจันทร์  

 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานกลับมานั่งประจ าที่ กล่าวเปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 :ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ และข้อ 
๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๓ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ มีก าหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ 

  ๑.๒ : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าปัจจุบัน
ประเทศไทย มีปริมาณฝนรวมมีค่าต่ ากว่าค่าปกติ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคได้ ส าหรับในเขตชลประทานก็มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ า เพ่ือ
การเกษตร เนื่องจากในหลายพื้นท่ีมีปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าน้อยอาจไม่เพียงพอ 
 เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ปรับแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 
ทั้งภาพรวมและเฉพาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้
ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

๑. ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย 

 
 

/๑.๑ กลุ่มพยากรณ.์.. 
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๑.๑ กลุ่มพยากรณ์ โดยมีคณะท างานติดตามสถานการณ์ของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานคาดการณ์สภาพอากาศ และหน่วยงานด้าน
บริหารจัดการน้ า ตลอดจนฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ท าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สภาพ
น้ าท่าและระดับน้ าในแหล่งเก็บน้ าขนาดต่างๆ ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพ่ือวิ เคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์น้ าต้นทุน และความต้องการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ โดยหากมีแนวโน้ม
เกิดการขาดแคลนน้ าในกรณีต่าง ๆ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้เร่งเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการสั่งการ
หน่วยงานเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาในทันที 

๑.๒ กลุ่มบริหารจัดการน้ า โดยด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ/
คณะท างานของจังหวัด มีหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ าเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือให้
การวางแผนการใช้น้ าในลักษณะต่างๆ ทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งการก าหนดแนวทาง ในการระบายน้ า และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าในพ้ืนที่ 

๑.๓ กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยบูรณาการหน่วย
ปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน เข้าด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา 

ดังนั้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านนายอ าเภอชุมพวงมีบัญชา
ให้เร่งสูบน้ าเพื่อกักเก็บให้เพียงพอส าหรับอุปโภค บริโภค ก่อนแหล่งน้ ามูลจะแห้งขอด 

๑.๓ : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ ก าหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้
มีการเลือกตั้ง 

   ดังนั้น ปลัด อบต. โนนยอ จึงได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ก.พ. 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.โนนยอ ชั้น ๒ โดยยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่แจกให้แล้ว 

 

ที่ประชุม :รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

ที่ประชุม :รับรอง 
 
 

/ระเบยีบวาระที ่๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ : ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ     :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๓ (๓) ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ 
ก าหนดให้ในปีหนึ่งมีการประชุมสมัยสามัญ สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยสามัญประจ าปีให้สภาก าหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ต้องไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาไปอีกต่อไปต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอทุกท่านได้เสนอ เพ่ือก าหนดสมัยประชุมต่อไป เชิญ
สมาชิกเสนอครับ 

นายนวม โตสนั่น :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสมาชิกสภา อบต. โนนยอ หมู่ ๗ ขอเสนอให้มีสมัย
ประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย และวันเริ่มสมัยสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไปดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ 
 และเสนอให้มีการประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ     :  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีก็มีผู้เสนอรายเดียว คือ นายนวม โตสนั่น 

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนสี่สมัย และก าหนดวันประชุมวันแรกในสมัยแรกของปีถัดไป
ตามท่ีนายนวม โตสนั่น สมาชิกหมู่ ๗ ได้เสนอหรือไม ่

ที่ประชุม     : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

 ๓.๒ : ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ     :  ด้วยตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ได้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนในเขต 

ต่อมาได้เกิดปัญหารถติดดินทรายสัญจรไปมาไม่ได้เกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะเส้นดงน้อย – บ้านหนองตะครอง และเส้นบ้านเขว้า – ดงหลบ จึง
ได้ปรึกษากับท่านปลัดว่าจะมีงบไปแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

ปลัด อบต. โนนยอ : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกที่เคารพ ดิฉันนางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัด อบต . 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต. ขอเรียนชี้แจงญัตติจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ 

  ๑. เดิมถนนเส้น (สายบ้านดงน้อยพัฒนา – บ้านหนองตะครองใหญ่) บ้านดงน้อย
พัฒนา หมู่ ๑๐ และ (สายบ้านเขว้า – บ้านดงหลบ) บ้านเขว้า หมู่ ๗ มีปัญหาจากภาวะ
แห้งแล้งและดินทรายแห้งละเอียด     เมื่อรถสัญจรไปมาเกิดปัญหารถติดหล่มทราย  

/สร้างความเดือด... 



-๕- 
สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเดือดร้อน
มาก รายละเอียดปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานแล้ว และสมาชิก อบต. 
โดยนายแล พวงสมบัติ ได้ร้องขอให้ช่วยเหลือโดยด่วน 
  ๒. กองช่างได้ออกส ารวจและออกแบบปรากฏว่า มีราษฎรติดหล่มทรายจริง จึงท า
การแก้ไขโดยเสนอให้ลงดินลูกรังแล้วปิดกับทรายให้จับตัวกันให้แน่น ปรากฏตามบันทึก
ข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ที่แจกให้สมาชิกแล้ว 
  ๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ โดยให้ด าเนินการตามแนวทางดังนี ้
  ๑) การใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักอยู่เสมอว่า
เจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินการคลังมั่นคงพร้อมที่จะรับภาระในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่
ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
 -  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่ใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแล้ว น าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ
แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่
สามารถน าไปใช้ได้ 
 -  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงิน
สะสมตามจ านวนไปใช้ต้องส ารวจเงินสะสมไว้ใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร
ท้องถิ่น ประมาณ ๖ เดือน 

๒. ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ย
ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณเพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณ
สามเดือน 

๓. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๑,๒,๓ 

๓) ข้อมูลเงินสะสม ยอด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 



-๖- 
 

ข้อมลูเงนิสะสม / ส ารองจา่ยที่จ าเปน็ ณ วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 
เงินสะสมที่น าไปใช้

ได้ ณ ปัจจุบัน 
หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมที่ต้อง
ส่งฝาก ก.ส.ท. แล้ว 

 
(๑) 

 
ส ารองจ่ายเงิน
สะสมที่มีภาระ
ผูกพันแล้วแต่

ยังไม่ได้
ด าเนินการหรือ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและ

ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

 
(๒) 
 

 
คงเหลือเงินสะสมที่

น าไปใช้ได้ ณ 
ปัจจุบัน  

 
(๓) =(๑) - (๒) 

 
ส ารองงบ
บุคลากร

(ประมาณ ๓ 
เดือน) 

 
(๔) 

 
ส ารองจ่ายกรณียัง
ไม่ได้รับจัดสรรเงิน

อุดหนุน 
- เงินเดือน

ค่าตอบแทนครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ประมาณ ๓  
เดือน 

- อ่ืนๆ เช่น เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ ประมาณ         

๒ เดือน 
(๕) 
 

 
เงินสะสมคงเหลือ 

 
(๖) = (๓)-(๔)-(๕) 

 

 
ส ารองกรณีสาธารณภัย 

๑๐% 
 

(๗) = (๖)x ๑๐% 

 
คงเหลือเงินสะสมที่

น าไปใช้ได้ 
 

(๘)= (๖)-(๗) 

๓๓,๙๗๗,๗๐๐.๘๙ ๙,๔๙๘,๕๐๐ ๒๔,๔๗๙,๒๐๐.๘๙ ๑,๓๙๒,๐๔๐ ๒,๔๒๗,๙๐๐ ๒๐,๖๕๙,๒๖๐.๘๙ ๒,๐๖๕,๙๒๖.๐๘ ๑๘,๕๙๓,๓๓๔.๘๑ 
 



-๗- 
 

๔) รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดครั้งนี้ 
 ๑. โครงการปรับปรุงถนน  (สายบ้านดงน้อยพัฒนา – บ้านหนองตะครองใหญ่)    
บ้านดงน้อยพัฒนา หมู่ ๑๐ ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง 
 ด าเนินการ 
ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นตลอดทั้งช่วง หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามท่ี อบต. โนนยอ ก าหนด 
ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทันแน่นตลอดทั้งช่วง หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๒,๕๐๐ ตารางเมตร ตามที่ อบต. โนนยอ ก าหนด งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๖,๐๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 ๒. โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านเขว้า – บ้านดงหลบ) บ้านเขว้า หมู่  ๗       
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง 
 ด าเนินการ 
ช่วงที่ ๑ ลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นตลอดทั้งช่วง หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามที่ อบต. โนนยอ ก าหนด 
ช่วงที่ ๒ ลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นตลอดทั้งช่วง หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามที่ อบต. โนนยอ ก าหนด 
ช่วงที่ ๓ ลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นตลอดทั้งช่วง หรือมีพ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามที่ อบต. โนนยอ ก าหนด งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ     :  ตามท่ีท่านปลัดชี้แจงโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
นายบรรจบ ศิลาชัย: เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพ ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะครองใหญ่ 

ด้วยถนนเส้นนี้โดยเฉพะจุดที่ท่านปลัดเสนอขอปรับปรุงเป็นจุดที่วิกฤตจริงๆ หากไม่แก้ไข
ชาวบ้านจะมีความล าบากในการสัญจรเป็นอย่างมาก แต่ผมอยากให้สภาแห่งนี้ มีมติ
จัดสรรงบโดยยกระดับถนนให้ตลอดสายเพราะจะท าให้แก้ไขได้จบทีเดียว อยากให้
ด าเนินโดยเร็วด้วยครับ เท่าท่ีทราบงบประมาณเงินสะสมก็เหลือเพียงพอครับ 

นายไหล จันทีนอก : ผมอยากให้สมาชิกพิจารณาครับ เดือดร้อนจริงถนนทั้ง ๒ เส้น ชาวบ้านลงเฟสบุ๊คด่า
ตลอด แต่ผมอยากให้ลงหินคลุกครับ 

ผอ. กองช่าง : เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมผู้อ านวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงครับ
ว่า วิธีการปรับปรุงถนนเส้นหนองตะครองใหญ่และเส้นบ้านเขว้าทั้ง ๒ เส้นนี้ เป็นปัญหา
ทุกปีเพราะถนนเป็นเส้นทางน้ าไหลที่รองรับน้ าจากโคกต าบลโนนรัง เราซ่อมแล้วก็ขาด
และเกิดการไหลของทรายผงละเอียดทับถมกันตามบริเวณท่ีเป็นทางน้ าเดิม ถ้าจะวางหิน
คลุกเลยผมกลัวว่าหินกับทรายจะไม่จับถ้าเทหินลงจะจมลงในกองทราย เมื่อรถวิ่งก็จะ 

/เป็นปัญหา... 



-๘- 
 

เป็นปัญหาเหมือนเดิม ผมก็ปรึกษาผู้รู้หลายท่านว่าควรจะลงดินลูกรังก่อนเพ่ือท าพ้ืนดิน
ให้แน่น เมื่อแน่นแล้วเราจะลงหินคลุกหรือ คสล. ในขั้นต่อไปได้ อีกอย่างราคาหินคลุกก็
แพงกว่าดินลูกรังเยอะครับ จึงอยากฝากให้ทุกท่านช่วยพิจารณา 

นายสมพงษ์ ดาดี :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ขอเรียนที่ประชุมว่า การก่อสร้าง
ถนนก็เริ่มจากดินแล้วค่อยลงหินตามที่ได้เสนอที่ประชุมลงดินลูกรังถือว่าราคาไม่แพงและ
จะได้จับตัวกับดินเดิมได้ครับ เหมาะสมแล้วครับตามร่างที่เสนอไว้ 

นายทองค า เตาะไธสง : ผมเห็นด้วยครับ ได้ปรึกษากับหลายๆคนแล้วควรลงดินลูกรังให้แน่นก่อนครับ 
ประธานสภาฯ : หากไม่มีท่านใดอภิปรายและสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมครับ ว่าอนุมัติให้จ่าย

ขาดเงินสะสม ๒ โครงการนี้ได้ โปรดยกมือ 
 

ที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4  :  เรื่องอื่นๆ 
   ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา  12.๓0  น.  

ลงชื่อ    เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง     ผู้จดบันทึก 

(นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง) 
เลขานุการสภาอบต.โนนยอ 

 
ลงชื่อ    รัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

                   (นายรัฐพงศ์ พิมพ์จันทร์)    
ลงชื่อ    ประคอง  จอดนอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 (นางสาวประคอง  จอดนอก)     
          ลงชื่อ    สมัย  นามต้นทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                   (นายสมัย  นามต้นทอง)    
 
        รบัรองถูกต้อง 
            ลงชื่อ    ชม  สวนแก้ว 
        (นายชม  สวนแก้ว) 
          ประธานสภาอบต.โนนยอ 
 
 


