
 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่4  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  28   เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางพรรณรินี  ใจดี 

นางศุภรา   สินนอก 

นายยนัต ์ สงนอก 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
นายพิศ    คิดการ 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายยง  ศรีฤทธ์ิ  
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 

 

ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
เลขานุการ  
 

 

 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

สมหมาย  ทองดีนอก 

ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
พรรณรินี  ใจดี 

ศุภรา   สินนอก 
ยนัต ์ สงนอก 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

พนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
พิศ    คิดการ 
ชยัวฒัน์    ใจดี 

ประหยดั  มารัตนะ 
ยง  ศรีฤทธ์ิ 
วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  7 คน       

    

 

                                         /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายศกัดา  ประจิตร 
นายประทีป   ประจง 
นายสมชาย  เพียนอก 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 

ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

สมนึก   ชุ่มสีดา 
ศกัดา   ประจิตร 
ประทีป    ประจง 
สมชาย  เพียนอก 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 

ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 
ลากิจ 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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พออ.วสุิทธ์ิ  เจริญวยั 
นายพิเชษฐ ์ คิดการ 
นายบุญยงั  กุสันเทียะ 
นางฐิติกานต ์ อินทร์นอก 
นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.โสภา   บุญมา 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
น.ส.ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
น.ส.เรณู  สนนอก 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
น.ส.ธวนินัท ์ สงนอก 
นางอรุณ  รักไร่ 
น.ส.ประคอง  คิดการ 
นางปรียาพร   ประจง 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
นายพุทธพล  เชยโพธ์ิ 
นายพจน ์ สร้อยนอก 
นายอภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
 

ผอ.กศน.อ.สีดา 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
แม่บา้น 
นกัวชิาการศึกษา 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
นกัทรัพยากรบุคคล 
นกัวเิคราะห์ฯ 
นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.การเงินฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 
พนกังาน EMS 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
พนกังานขบัรถยนต์ 
 

วสุิทธ์ิ  เจริญวยั 
พิเชษฐ ์ คิดการ 
บุญยงั  กุสันเทียะ 
ฐิติกานต ์ อินทร์นอก 

สมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
โสภา   บุญมา 
ศศิภา  ถาวรชาติ 

ศศิภา   ชอบการ 
ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
นิภารัตน์  พลดงนอก 

เรณู  สนนอก 

อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
ธวนินัท ์ สงนอก 

อรุณ  รักไร่ 
ประคอง  คิดการ 
ปรียาพร   ประจง 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 
พุทธพล  เชยโพธ์ิ 
พจน์  สร้อยนอก 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 

 

 

/เร่ิมประชุม.. 
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เร่ิมประชุม เวลา  10.10 น. 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ี
จ านวน 12 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ / ติดตามวาระการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศอ าเภอสีดา เร่ือง เรียกประชุมสภา 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวสิามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1) 
     ในวนัท่ี 28  พฤศจิกายน  2559 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ณ อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ 
     และส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ท่ีขาดประชุม จ านวน 7 ท่าน 
      1. นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10  ติดธุระท่ีกรุงเทพฯ 
      2. นายสมนึก  ชุ่มสีดา     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 4  ติดภารกิจส่วนตวั 
      3. นายศกัดา  ประจิตร          สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2  ติดภารกิจส่วนตวั 
      4. นายประทีป  ประจง         สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2  ติดภารกิจส่วนตวั 
      5. นายสมชาย  เพียนอก     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5  ติดภารกิจส่วนตวั 
      6. นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 9  ติดภารกิจส่วนตวั 
      7. นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6  ติดภารกิจส่วนตวั 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
      1.1 วาระการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาการขอใชอ้าคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง 
     อา้ยแหนบ(หลงัเก่า) ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอสีดา 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ไดรั้บหนงัสือจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา 
     ตามอธัยาศยัอ าเภอสีดา ท่ี ศธ 0210.36312/821 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 เร่ือง ขอความ 
     อนุเคราะห์ขอใหอ้าคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(หลงัเก่า) เพื่อจดักิจกรรมาการเรียนการสอน 
     ของศูนยก์ศน.ต าบลโนนประดู่ เน่ืองจากอาคารหลงัเก่าท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์คบัแคบ ไปไม่สะดวกในการจดักิจกรรมใหก้บั 
     นกัศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดเ้ปิดอาคารศูนยพ์ฒันา 
     เด็กเล็กหลงัใหม่ ท าใหอ้าคารเดิมปิดทิ้งไวไ้ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จึงตอ้งบริหารอาคาร 

/ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด... 
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     ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามหลกัเกณฑก์ารบริหารการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์น 
     ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.1/ ว. 502  
     ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2554 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารการใชป้ระโยชน์ 
     จากทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นายวสุิทธ์ิ  เจริญวยั    ผูอ้  านวยการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอสีดา  
     ไดช้ี้แจง เร่ือง ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีประชาชนต าบลโนนประดู่จะไดรั้บจากการ 
     บริการการจดักิจกรรมของกศน.ต าบลโนนประดู่ และขอบคุณสมาชิกสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ทุกท่าน ท่ีเห็นความส าคญัของการศึกษากศน.อ าเภอสีดา 
     ในการขอใชอ้าคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหลงัเก่า 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม  
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( 13 เสียง) ให้ศูนย์พฒันาการศึกษานอกระบบและ 
     การศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอสีดา ใช้อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองอ้ายแหนบ 
     หลงัเก่าเป็นอาคารศูนย์กศน.ต าบลโนนประดู่ 
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2(คร้ังท่ี 1) 
     ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน  2559 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ นากุดนอก แจง้ใหเ้ลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 27  
     กนัยายน 2559 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา       สอบถามมีสมาชิสภา ท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ทกัทว้ง รายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข (12 เสียง) 
     2.2  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัวสิามญั สมยัท่ี 3(คร้ังท่ี 1) 
     ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ นากุดนอก แจง้ใหเ้ลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 31  
     ตุลาคม 2559 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา       สอบถามมีสมาชิสภา ท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ทกัทว้ง รายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 

/มติท่ีประชุม... 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข (12 เสียง) 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 การขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล 
ประธานสภา      ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ดว้ยจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ร 
     ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรการสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 
     และสังคมภายในทอ้งถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2559   
     ตามหนงัสือจงัหวดันครราชสีมา ท่ี นม 0023.3/ว 8068 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  
     โดยมีใจความส าคญั ดงัน้ี 
      1. เป็นโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน มีลกัษณะเป็นงบลงทุนไม่ซ ้ าซอ้นกบั  
     ขอ้บญัญติัประจ าปี 2560 หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 

      2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมทบ จ่ายขาดเงินสะสมไม่นอ้ยกวา่งบประมาณ 
     ท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้จ านวน 1,500,000 บาท 
      3. โครงการท่ีขอรับไดม้ากกวา่ 1 โครงการ ด าเนินการไดท้นัทีเม่ือไดรั้บอนุมติั 
     งบประมาณ ใหด้ าเนินการแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 คือเดือนมีนาคม 2560 
      4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าโครงการขออนุมติัต่อสภาตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
     และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 89 
      5. ส่งเอกสารต่ออ าเภอสีดา ใหจ้งัหวดันครราชสีมาภายใน 30 พฤศจิกายน 2559 
     จ านวน 4 ชุด 
      ประกอบกบัผูอ้  านวยการกองคลงั ไดต้รวจสอบและรับรองยอดเงินสะสม  
     เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 มีเงินเหลือจ่ายเงินสะสมสามารถด าเนินการได ้จ านวน  
     1,350,240 บาท โดยมีรายละเอียดโครงท่ีขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ี จ  านวน 6 
     โครงการ จ านวน 1,350,000 บาท 

      1. โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. (BOX CONVERT)  
     บา้นส าโรง หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนประดู่ ขนาด 1.80 x 1.80 จ านวน 3 ช่วง พร้อมป้าย 
     โครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 13/2560 และตามแบบมาตรฐานกรมทาง 
     หลวงชนบท เลขท่ี ทช.5-201/45 และแบบ ทช.5-204/45 งบประมาณ จ านวน  
     455,900 บาท ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 227,950 บาท ขอสมทบจากกรม 
     ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 227,950 บาท 

/2. โครงการก่อสร้าง… 
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      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นทองหลางใหญ่  
     ถึงทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 202 บา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนประดู่  
     กวา้ง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 895  
     ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
     พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 14/2560 และแบบมาตรฐาน 

     กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ถน-203/2556  งบประมาณ จ านวน 499,300 บาท 
     ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 249,650 บาท ขอสมทบจากกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 249,650 บาท 
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นส าโรง - บา้นทองหลางใหญ่  
     หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
     หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 880 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 15/2560 และแบบ 
     มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ถน-204/2556  งบประมาณ จ านวน 496,400 บาท 
     ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 248,200 บาท ขอสมทบจากกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 248,200 บาท 
      4.โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 ต  าบลโนนประดู่  
     อ าเภอสีดา  - บา้นทองหลางนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่  
     จงัหวดันครราชสีมา ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร  
     วางท่อคสล. 0 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ านวน 5 จุด รวม 40 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย 
     โครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 16/2560  งบประมาณ จ านวน 497,700 บาท 
     ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 248,850 บาท ขอสมทบจากกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 248,850 บาท 
      5. โครงการขดุลอกสระน ้าหนองระเริง 2 บา้นเสว หมู่ท่ี 6 ต  าบลโนนประดู่  
     ลึก 1.75 เมตร หรือมีปริมาณดินประมาณ 16,222 ลูกบาศกเ์มตร และยกคนัดินรอบสระ 
     ขนาด 5 เหล่ียมดา้นไม่เท่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 522 เมตร มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 9,270  
     ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 17/2560  
     ระยะคนัสระดา้น A - B ยาว 76 เมตร ระยะคนัสระดา้น B - C ยาว 70 เมตร ระยะคนั 
     สระดา้น C - D ยาว 91 เมตรและระยะคนัสระดา้น D - E ยาว 87 เมตร ระยะ E - A  
     ยาว 198 เมตร หรือลึกจากคนัดินเดิม 4.00 เมตร  งบประมาณ จ านวน 855,700 บาท 
     ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 325,350 บาท ขอสมทบจากกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 525,350 บาท 
      6. โครงการโรงเรียนภิบาลชราสุขโนนประดู่ (โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ ประจ าปี 2560 
     เพื่อด าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจ  านวนไม่นอ้ยกวา่  
     20 คร้ัง ผูสู้งอายใุนพื้นท่ี 50 คน รายละเอียดตามเอกสารโครงการ จ านวน 50,000 บาท 

/นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์… 
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นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 4 ช้ีแจง สนบัสนุนโครงก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล.  
     หมู่ท่ี 4 และโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 เพื่อแกปั้ญหาความเดือดร้อน 
     ในพื้นท่ีเกษตรกร 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 1 สนบัสนุนโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
     บา้นทองหลางใหญ่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปอ าเภอบวัใหญ่ 
นายพิศ  คิดการ      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 ช้ีแจงวา่สนบัสนุนการก่อสร้างถนนดิน  
     บา้นโนนสะอาดไปบา้นทองหลางนอ้ย เพื่อแกปั้ญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 
     ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
นายยนัต ์ สงนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6 ช้ีแจงสนบัสนุนโครงการขุดลอกแหล่งน ้า 
     หนองระเริง 2 บา้นเสว หมู่ท่ี 6 ในการกบัเก็บน ้าเพื่อเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน ้า 
     ส ารองในการผลิตน ้าประปา 
นางพรรณรินี  ใจดี    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 โดยท่ีเสนอมาเป็นการแกปั้ญหาใหแ้ก่พี่นอ้ง 
     ประชาชนในต าบลโนนประดู่ 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม  
     โดยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เป็นรายโครงการตามล าดบั ดงัน้ี 
มติทีป่ระชุม      1. โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. (BOX CONVERT)  
     บา้นส าโรง หมู่ท่ี 4 ต  าบลโนนประดู่ ขนาด 1.80 x 1.80 จ  านวน 3 ช่วง พร้อมป้าย 
     โครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 13/2560 และตามแบบมาตรฐานกรมทาง 
     หลวงชนบท เลขท่ี ทช.5-201/45 และแบบ ทช.5-204/45  งบประมาณจ านวน  
     455,900 บาท เห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสม จ านวน 227,950 บาท ท่ีประชุมสภา 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(12 เสียง)    
      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นทองหลางใหญ่  
     ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 202 บา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต  าบลโนนประดู่  
     กวา้ง 5 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 895  
     ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
     พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 14/2560 และแบบมาตรฐาน 
     กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ถน-203/2556  งบประมาณจ านวน 499,300 บาท 
     เห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสม จ านวน 249,650 บาท ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(12 เสียง)      
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นส าโรง - บา้นทองหลางใหญ่  
     หมู่ท่ี 4 ต  าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  
     หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 880 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 15/2560 และแบบ 
     มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ถน-204/2556 งบประมาณจ านวน 496,400 บาท 

/จ่ายขาดเงินสะสม… 
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     เห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสม จ านวน 248,200 บาท ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(12 เสียง)     
      4.โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 ต  าบลโนนประดู่  
     อ าเภอสีดา  - บา้นทองหลางนอ้ย ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบวัใหญ่  
     จงัหวดันครราชสีมา ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร ถมดินสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร  
     วางท่อคสล. 0 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ านวน 5 จุด รวม 40 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย 
     โครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่เลขท่ี 16/2560  เป็นเงินจ านวน 497,700 บาท 
     จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 248,850 บาท ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(12 เสียง)      
      5. โครงการขดุลอกสระน ้าหนองระเริง 2 บา้นเสว หมู่ท่ี 6 ต  าบลโนนประดู่  
     ลึก 1.75 เมตร หรือมีปริมาณดินประมาณ 16,222 ลูกบาศกเ์มตร และยกคนัดินรอบสระ 
     ขนาด 5 เหล่ียมดา้นไม่เท่า กวา้ง 6 เมตร ยาว 522 เมตร มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 9,270  
     ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 17/2560  
     ระยะคนัสระดา้น A - B ยาว 76 เมตร ระยะคนัสระดา้น B - C ยาว 70 เมตร ระยะคนั 
     สระดา้น C - D ยาว 91 เมตรและระยะคนัสระดา้น D - E ยาว 87 เมตร ระยะ E - A  
     ยาว 198 เมตร หรือลึกจากคนัดินเดิม 4.00 เมตร  งบประมาณจ านวน 855,700 บาท 
     เห็นชอบใหจ่้ายขาดเงินสะสม จ านวน 325,350 บาท ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์(12 เสียง)     
      6. โครงการโรงเรียนภิบาลชราสุขโนนประดู่ (โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ ประจ าปี 2560 
     เพื่อด าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจ  านวนไม่นอ้ยกวา่  
     20 คร้ัง ผูสู้งอายใุนพื้นท่ี 50 คน รายละเอียดตามเอกสารโครงการ งบประมาณจ านวน  
     50,000 บาท 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (12 เสียง) 
      3.2  การขอใชท่ี้สาธารณะประโยชน์เป็นท่ีตั้งอาคารส านกังานองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ แจง้ขอใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี  
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ช้ีแจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอน 
     สภาพการข้ึนทะเบียนและจดัหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย 
     ท่ีดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหส่้วนราชการท่ีใชท่ี้ดินของรัฐปฏิบติัตามระเบียบราชการ  
     ประกอบกบัไดต้รวจสอบเอกสาร พบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไม่ไดย้ื่น 
     ด าเนินการขอใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากหน่วยงานของรัฐใหถู้กตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้ง 
     ด าเนินการใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
      ขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีดิน จ านวนประมาณ 6 ไร่ โดยขอกบัพื้นท่ี ตามหนงัสือ 
     ส าคญัท่ีหลวง เลขท่ี 34812 ท่ีดินเลขท่ี 59 ระวาง ๑ น ซ่ึงออกให ้ณ วนัท่ี 9 มีนาคม  

/2530 จ านวน 38 ไร่… 
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     2530 จ านวน 38 ไร่ พื้นท่ีปัจจุบนับา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 
นายพิศ  คิดการ      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 การใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวถือวา่เป็นไปตามระเบียบ 
     ราชการ ก็ไม่ขดัขอ้งเห็นดีดว้ยท่ีจะด าเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบราชการ 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลขอใช้ทสีาธารณะ 
     ประโยชน์เป็นพืน้ทีต่ั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนพืน้ทีป่ระมาณ 6 ไร่  
     ตามเอกสารหนังสือส าคัญที่หลวง เลขที ่34812 ทีด่ินเลขที ่59 ระวาง ๑ น เป็นเอกฉันท์  
     (12 เสียง) 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานการจดัเก็บรายไดต้ามขอ้บญัญติังบประมาณ 2559 งวดท่ี 2  (6 เดือนหลงั)  
     (เมษายน  2559 – กนัยายน 2559) 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  แจง้ขอมอบหมายผูอ้  านวยการกองคลงัช้ีแจง 
     รายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ  
     2559  งวดท่ี 2 (เมษายน  2559 – กนัยายน 2559) 
     1. หมวดภาษีอากรจดัเก็บได ้   12,453.68    บาท  
               1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     1,360  บาท 
          1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    10,877.68 บาท 
          1.3 ภาษีป้าย          216  บาท 
     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดัเก็บได ้ 71,971.80 บาท     
          2.1 ค่าธรรมเนียมปิดแผน่ประกาศ   160 บาท     
          2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  477  บาท 
          2.3 ค่าปรับผดิสัญญา             69,698    บาท 
          2.4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตขายสุรา              911.80    บาท 
          2.5 ค่าธรรมเนียมขดุดินถมดิน                500 บาท 
          2.6 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  255  บาท 
     3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น       71,990.21 บาท 
     4. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด         36,983     บาท 
         4.1 ค่าจ  าหน่ายเศษของ               2,620 บาท 
         4.2 ค่าขายแบบแปลน               5,000 บาท 
         4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร             1,413  บาท 
         4.4 รายไดเ้บด็เตล็ด 

/(1) เงินชดเชยสถาบนั… 
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      (1) เงินชดเชยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ    27,850 บาท 
      (2) รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ      100 บาท 
     5. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้ปท.     6,849,261.70 บาท 
     6. เงินอุดหนุนทัว่ไป       1,038,467 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   7,900,182.38 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการจัดเกบ็รายได้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  6 เดือนหลงั  งวดที ่2  
     4.2 รายงานการจดัเก็บรายได ้(กิจการประปา) ตามขอ้บญัญติังบประมาณ 2559    
     6 เดือนหลงั (เมษายน  2559 – กนัยายน 2559) 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  แจง้ขอมอบหมายผูอ้  านวยการกองคลงัช้ีแจง 
     รายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลการจดัเก็บรายได(้กิจการประปา) ประจ าปี 
     งบประมาณ 2559  งวดท่ี 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กนัยายน 2559) 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน  3,480   บาท   ดงัน้ี 
     1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    3,480 บาท    
      (1) ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอใชน้ ้า     280 บาท 
      (2) ค่ามาตรวดัน ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 2,000 บาท 
      (3) ค่าถอดเก็บรักษาหรือยา้ยมาตรวดัน ้า 1,200 บาท 
     1.2 หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 312,815   บาท 
      (1) ค่าจ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า  264,415   บาท 
      (2) ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน ้าประจ าเดือน 48,400     บาท 
     1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น    1,662.58 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   316,295  บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการจัดเกบ็รายได้(กจิการประปา) 
     งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559  6 เดือนหลัง  งวดที ่2  

(1 เมษายน 2559 – 30 กนัยายน 2559) 
4.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย ตามขอ้บญัญติังบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ประธานสภา     เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 

/นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด… 
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นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภา 
     อนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียด ผลการด าเนินการตามขอ้บญัญติั  
     ตามงบประมาณรายจ่ายดงัน้ี 
      1) หมวดภาษีอากร    103,049.47 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 188,965.80 บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   145,969.97 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     89,323.00   บาท 
      5) รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้           14,047,851.81 บาท  
      6) หมวดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน               4,757,416.00      บาท 
     รวมเงินรายรับตามประงบประมาณทั้งส้ิน               18,805,267.81        บาท 
                    รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                         12,324,496.00         บาท  
        รวมรายรับทั้งส้ิน             31,129,763.81        บาท  
     2. รายจ่าย   จ านวน   29,652,887.50     บาท 
      1) งบกลาง                 1,276,044.05      บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  1,886,400.00  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   4,453,289.00   บาท 
      4) ค่าตอบแทน       740,475.00  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    3,370,708.39     บาท 
      6)ค่าวสัดุ    1,539,834.73    บาท 
      7)ค่าสาธารณูปโภค      464,730.89   บาท 
      8) เงินอุดหนุน    1,566,664.44    บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์       265,990.00  บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  1,746,255.00   บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน         18,000.00   บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             12,324,496.00   บาท 
      รวมรายรับจริงสูงกวา่ รายจ่ายจริง     จ  านวน  11,452,887.50     บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559   
     4.4 รายงานรายรับ-รายจ่าย  งบเฉพาะการกิจการประปา  ตามขอ้บญัญติังบประมาณ  
     ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ประธานสภา     เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
/นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด… 
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นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภา 
     อนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียด ผลการด าเนินการตามขอ้บญัญติั  
     ตามงบประมาณรายจ่ายดงัน้ี 
     1. รายรับ  จ านวน     874,727.71   บาท 
      1) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  611,005   บาท 
      2) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต   10,200  บาท 
      3) หมวดจากทรัพยสิ์น    3,522.71 บาท 
      4) หมวดเงินอุดหนุน    250,000  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน 771,490.38 บาท 
      1) งบกลาง         5,600   บาท 
      1) ค่าใชส้อย                            176,400  บาท 
      2) ค่าวสัดุ     266,921  บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    245,914.38 บาท 
      4) ค่าครุภณัฑ์     76,655  บาท 
     รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง  จ  านวน                 103,237.33  บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์รายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ 

รายจ่ายเฉพาะกจิการประปาประจ าปี 2559  

ระเบียบวาระที ่5    เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีเร่ืองแจง้ผูบ้ริหารหรือท่ีประชุมหรือไม่ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต. กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน  
     ท่ีใหค้วามเห็นชอบอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังน้ี 
นายชยัวฒัน์    ใจดี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
                                                      ลงช่ือ              วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

/คณะกรรมการ… 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการจึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                                       ลงช่ือ               ศกัดา  ประจิตร   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายศกัดา    ประจิตร)        
      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2      

 

               ลงช่ือ               สมชาย  เพียนอก  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ               สมนึก  ชุ่มสีดา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       
      สมาชิก อบต. หมูท่ี่ 4 

 

           ลงช่ือ       สุพจน์   นากุดนอก         กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

                    สุภาวรรณ  นากุดนอก 
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                            
 


