
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  26   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี     ใจดี 

นางดาหวนั      วเิศษศรี 
นางถาด    เหล่ือมทองหลาง 
นายด ารง      ปรารถนาศกัด์ิ 

นายพิศ      คิดการ 
นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
นายประหยดั  มารัตนะ 
นางศุภรา    สินนอก 

นายยง    ศรีฤทธ์ิ 
นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นายยนัต ์  สงนอก 

นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู 

นายสมชาย   เพียนอก 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายศกัดา     ประจิตร 
นายประทีป    ประจง 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
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เลขานการสภา 
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี     ใจดี 

ดาหวนั    วิเศษศรี 
ถาด   เหล่ือมทองหลาง 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

พิศ     คิดการ 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
ประหยดั  มารัตนะ 
ศุภรา    สินนอก 

ยง    ศรีฤทธ์ิ 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ยนัต ์  สงนอก 

นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
สมชาย    เพียนอก 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
พนูศกัด์ิ    ประจิตร 
สมหมาย   ทองดีนอก 

ศกัดา   ประจิตร 
ประทีป    ประจง 
ชยัวฒัน์   ใจดี 

วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  -   คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
นายพนม    พนสันอก 
นางสาวโสภา   บุญมา 
นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 
นางสาวอุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
นายขนุศกัด์ิ    ละลี 
นางสาวณฐัสุดา  มะนาวนอก 
นางสาวกนกวรรณ  แกว้จนัดี 
นายพุทธพล   เชยโพธ์ิ 
นางสาวสุธิดา   กลว้ยนอก 
นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นางประนอม  วงคอ์ ามาตร 
นางปรียาพร    ประจง 
นายสาโรช   ใกลสุ้ข 
นายชยัยง   สอนโก่ย 
นายอภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
นางสาวเรณู   สนนอก 
นางพิศมยั      ศรีแจง้รุ่ง 
นางสาวประคอง   คิดการ 
นางเสง่ียม    สงนอก 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
นกัศึกษาฝึกงาน 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานขบัรถยนต์ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
นกัพฒันาชุมชน 
หวัหนา้ส านกัปลดัอบต. 
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
 

ประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
พนม    พนสันอก 
โสภา    บุญมา 
นิภารัตน์   พลดงนอก 
อุไรรัตน์   ประดิษฐ์ 
ขนุศกัด์ิ   ละลี 
ณฐัสุดา   มะนาวนอก 
กนกวรรณ  แกว้จนัดี 
พุทธพล    เชยโพธ์ิ 
สุธิดา   กลว้ยนอก 
ณฐัพร    ถ่ินพุดซา 
ประนอม   วงคอ์  ามาตร 
ปรียาพร   ประจง 
สาโรช    ใกลสุ้ข 
ชยัยง   สอนโก่ย 
อภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
เรณู    สนนอก 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
ประคอง    คิดการ 
เสง่ียม   สงนอก 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
นางพรรรินี ใจดี            รองประธานสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ แทนเลขานุการสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  
จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี2) เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 
     2557  
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี 2557(คร้ังท่ี2) เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557  
     ใหท่ี้ประชุมทราบ     
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์โดย 
     ไม่มีการแก้ไข(18 เสียง) 
     2.2 การประชุมสภา สมยัสามญัสมยัท่ี 1 ประจ าปี 2558(คร้ังท่ี1) เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
     2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2558(คร้ังท่ี1) เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ใหท่ี้ 
     ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่ท่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์  
     (18 เสียง) โดยแก้ไขข้อความเป็นบางส่วนดังนี ้ หน้า 4 สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
     2559 แก้ไขสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2558 และก าหนดเร่ิมต้นการประชุมสามัญ 
     ประจ าปี 2558 แก้ไขเป็น ประจ าปี 2559 
          /ระเบียบวาระที3่.......... 
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ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามปี(2558-2560) ท่ีเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการเพิ่มเติม 
     แผนพฒันาสามปี 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงการเพิ่มเติมแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     เน่ืองจากภารกิจแผนงานในขณะน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจเพิ่มมากข้ึนจึงมี 
     ความจ าเป็นตอ้งปรับเพิ่มเติมแผนงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ใหส้ามารถใชเ้งิน 
     งบประมาณเงินสะสมประจ าปี หรือโอนเงินงบประมาณใหส้ามารถใชไ้ดท้นัภายใน 
     ปี 2558 รายละเอียดขอให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบช้ีแจง 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ช้ีแจงรายละเอียด 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดช้ี้แจงรายละเอียดแผนพฒันาต าบลเพิ่มเติม 
     (ฉบบัท่ี 2) ไดด้ าเนินการตามกระบวนการเพิ่มเติมแผนงานเรียบร้อยแลว้ จึงขอเสนอ 
     รายละเอียดเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ดงัน้ี 
     1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  จ านวน     - โครงการ 
     2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน     5 โครงการ 
     3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวน     - โครงการ 
     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน     - โครงการ 
     5. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  จ านวน     - โครงการ 
     6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน     1 โครงการ 
     7. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนาวฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
           จ านวน     - โครงการ 
     8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี จ านวน     1 โครงการ 
     9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  จ านวน   - โครงการ 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           จ านวน     2 โครงการ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี (2558-2560) ทีเ่พิม่เติม(ฉบับที ่2) โดยเสียง 
     ส่วนใหญ่ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
      1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  จ านวน     - โครงการ 
     2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน     5 โครงการ 
     3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวน     - โครงการ 
         /4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา............. 
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     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน     - โครงการ 
     5. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  จ านวน     - โครงการ 
     6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน     1 โครงการ 
     7. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนาวฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
           จ านวน     - โครงการ 
     8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี จ านวน     1 โครงการ 
     9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  จ านวน   - โครงการ 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           จ านวน     2 โครงการ 
     3.2 ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 2 
ประธานสภา      แจง้ขอให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
     พ.ศ. 2558-2562 (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 2 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     ช้ีแจงวา่ ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา(ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 2 ด าเนินการทบทวน 
     เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาของประเทศ โดยเพิ่มเติมพนัธ์กิจส่งเสริม 
     การเกษตรอินทรีและพนัธ์ขา้วหอมมะลิ จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบส่วนรายละเอียด 
     ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ช้ีแจงแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัร่างแผนพฒันา 
     พ.ศ. 2558-2562 (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 2 ไดด้ าเนินการจดัท าเพิ่มเติมตามกรอบ 
     ยทุธศาสตร์จงัหวดันครราชสีมาเป็นหลกัและนโยบายของรัฐบาล  
     จ านวน 10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
     1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  มี     4 แนวทางการพฒันา 
     2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มี     3 แนวทางการพฒันา 
     3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ มี     2 แนวทางการพฒันา 
     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  มี     2 แนวทางการพฒันา 
     5. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  มี      2 แนวทางการพฒันา 
     6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   มี      2  แนวทางการพฒันา 
     7. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนาวฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
           มี      3   แนวทางการพฒันา 
     8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี มี    2 แนวทางการพฒันา 
     9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  มี   2 แนวทางการพฒันา 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           มี     3 แนวทางการพฒันา 
            /ประธานสภา....... 

 



 
-6- 

ประธานสภา      ถา้ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน) คร้ังที ่2 มี 10 ยุทธศาสตร์ 
     รวม 25 แนวทางการพฒันา ดังนี ้
     1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  มี     4 แนวทางการพฒันา 
     2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มี     3 แนวทางการพฒันา 
     3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ มี     2 แนวทางการพฒันา 
     4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  มี     2 แนวทางการพฒันา 
     5. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  มี      2 แนวทางการพฒันา 
     6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   มี      2  แนวทางการพฒันา 
     7. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนาวฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
           มี      3   แนวทางการพฒันา 
     8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี มี    2 แนวทางการพฒันา 
     9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  มี   2 แนวทางการพฒันา 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           มี     3 แนวทางการพฒันา 
     3.3 ร่างแผนพฒันาสามปี (2559-2561) 
ประธานสภา       ขอเสนอใหส้ภาพิจารณาการประชุมคร้ังถดัไป ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2558 งวดท่ี 1 (6 เดือนแรก) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     ช้ีแจงรายละเอียดการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2558 งวดท่ี 1 โดยมอบหมาย 
     ใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา   บุญมา ไดช้ี้แจงรายละเอียดการจดัเก็บรายได ้ระยะ 6 เดือน 
     ประจ าปี 2557 งวดท่ี 1 /2558 (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) ดงัน้ี 
     1. หมวดภาษีอากรจดัเก็บได ้   89,314.98 บาท 
          1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   17,835  บาท 
          1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    71,079.98 บาท 
          1.3 ภาษีป้าย     400  บาท 
     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดัเก็บได ้ 17,054.25 บาท 
          2.1 ค่าธรรมเนียมปิดแผน่ประกาศ   110 บาท 
          /2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั...........  
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          2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  639.25 บาท 
          2.3 ค่าปรับผดิสัญญา     7,400    บาท 
          2.4 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   365 บาท 
          2.5 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย  
      ต่อสุขภาพ     8,440 บาท 
          2.6 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์  100 บาท 
     3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   78,731.29 บาท 
     4. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    78,139  บาท 
         4.1 ค่าจ  าหน่ายเศษของ     640 บาท 
         4.2 ค่าขายแบบแปลน     46,450 บาท 
         4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   2,094 บาท 
         4.4 รายไดเ้บด็เตล็ด 
      (1) เงินชดเชยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ  28,550 บาท 
      (2) รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    405 บาท 
     5. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้ปท.  6,155,704.14 บาท 
     6. เงินอุดหนุนทัว่ไป    4,345,930 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   10,764,872 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใด จะสอบเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) 
     รายงานผลการจดัเก็บรายได ้รวม 6 เดือน งวดท่ี 1 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) 

    4.2 รายงานการจดัเก็บรายไดง้บประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558  
   งวดท่ี 1 (6 เดือนแรก) 

ประธานสภา     เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจง 
    การจดัเก็บรายได ้เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558 งวดท่ี 1 (6 เดือนแรก) ไดม้อบหมายให้ 
    ผูอ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด 
ผูอ้  านวยการกองคลงั   นางสาวโสภา  บุญมา  ช้ีแจงรายละเอียด การจดัเก็บรายไดง้บประมาณรายจ่าย 
    เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558 งวดท่ี 1 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ดงัน้ี 
    1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน  380,655.68   บาท  ดงัน้ี 
     1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  5,670 บาท 
      (1) ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอใชน้ ้า  120 บาท 
      (2) ค่ามาตรวดัน ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 5,500 บาท 
      (3) ค่าถอดเก็บรักษาหรือยา้ยมาตรวดัน ้า 50  บาท 

/1.2 หมวดรายได.้.. 
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     1.2 หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 273,810   บาท 
      (1) ค่าจ  าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า  226,790  บาท 
      (2) ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน ้าประจ าเดือน 47,020  บาท 
     1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  1,175.68 บาท 
    2. เงินอุดหุน เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 100,000  บาท 
ประธานสภา     สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) รายงานการจัดเกบ็รายได้งบประมาณรายจ่าย 
    เฉพาะการกจิการประปา ประจ าปี 2558 งวดที ่1 (6 เดือนแรก) ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) 
ระเบียบวาระที ่5    เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา     สอบถามผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือจะแสดงความคิดเห็น 
นายสมชาย  เพียนอก   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เร่ืองน ้าประปาไม่สะอาดและการจา้งช่างไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้า 
    สาธารณะประจ าหมู่บา้น 
นายยนัต ์  สงนอก   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6 การยืน่เร่ืองของความช่วยเหลือเร่งด่วนขดุลอกท่ีสาธารณะระเริง1 
ผูอ้  านวยการกองช่าง   นายขนุศกัด์ิ  ละลี การยืน่แบบขออนุญาตก่อสร้างและการขออนุญาตขดุดินถมดิน 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10    นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีไดผ้ลิตปุ๋ยจ าหน่ายกระสอบละ 280 บาท 
นายชยัวฒัน์  ใจดี   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 การดูแลน ้าประปา น ้าไม่สะอาดมีกล่ินเหมน็ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงเร่ืองน ้าประปาไม่สะอาด จะด าเนิน 
    การแกไ้ขโดยด่วนประกอบกบัช่วงฤดูแลง้น ้านอ้ยจะมีกล่ินไดแ้ละเปิดรับสมคัรช่างไฟฟ้า 
    ของอบต.โนนประดู่ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
นายพิศ   คิดการ     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา     แจง้ก าหนดการประชุมสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) /2558  ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 
    2558 เวลา  09.30 น. และสั่งปิดประชุมเวลา 12.10 น.  
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                                                      ลงช่ือ              ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

                          
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการจึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

                                                       ลงช่ือ                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายศกัดา    ประจิตร)        
      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2      

 

 

               ลงช่ือ                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       
      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

                                             รับรองรายงานการประชุม 

             
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                                   
 

 

 
 
   


