
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ (คร้ังที ่๑) 
วนัที ่๘  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑       เร่ือง  ประธานสภาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม       ........................................................................................................... 
        ........................................................................................................... 
        

         ระเบียบวาระท่ี ๒      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
๒.๑ การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๑) 

                 เม่ือวนัท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
   ๒.๒ การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๒) 
         เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

        มติท่ีประชุม       ........................................................................................................... 
        ...........................................................................................................       

        ระเบียบวาระท่ี ๓      เร่ือง เพื่อทราบ 
๓.๑ รายงานผลการจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๖ เดือนแรก) 

    ๓.๒ รายงานผลการจดัเก็บรายได ้(กิจการประปา)  (๖ เดือนแรก) 
    ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 
    ๓.๔ รายงานผลการด าเนินงาน(กิจการประปา) ประจ าปี ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 
    ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 
    ๓.๖ รายงานผลการด าเนินงาน(กิจการประปา) ประจ าปี ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจ าปี ๒๕๕๙ 
   ๔.๒ ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
   ๔.๓ ขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายงานงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสม โครงการ 
                                                ก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ รายการดินถม 
   ๔.๔ โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ  
                                                 อบต.โนนประดู่ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
มติท่ีประชุม       ........................................................................................................... 
        ...........................................................................................................       

ระเบียบวาระที ่๕ วาระอ่ืนๆ          
                    ............................................................................................................................   
                               ......................................................................................................................     



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  8   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 
 

 
 
 

นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นายศกัดา   ประจิตร 
นายประทีป   ประจง 
นางสมหมาย  ทองดีนอก 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายสมชาย  เพียนอก 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 
นายยนัต ์ สงนอก 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 
นางศุภรา   สินนอก 
นายประหยดั  มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายพิศ    คิดการ 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 
นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ประธานสภาฯ 
เลขานุการ  
 

ถาด     เหล่ือมทองหลาง 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ศกัดา  ประจิตร 
ประทีป    ประจง 
สมหมาย  ทองดีนอก 
ชยัวฒัน์    ใจดี 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
สมชาย  เพียนอก 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์ สงนอก 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 
ศุภรา   สินนอก 
ประหยดั  มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
พิศ    คิดการ 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 
สุภาวรรณ   นากุดนอก 
วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 ผูข้าดประชุม  จ านวน  3  คน       
     
 
 

                               /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 

 

นายยง   ศรีฤทธ์ิ 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นางพรรณรินี    ใจดี 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
รองประธานสภาฯ 

ยง       ศรีฤทธ์ิ 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
พรรณรินี   ใจดี 

ลา 
(ขาด) 
ลา 

 
 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
น.ส.โสภา   บุญมา 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
น.ส.เรณู    สนนอก 
น.ส.เกศินี  ฐานวสิัย 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
นางอรุณ  รักไร่ 
นายสนัน่  ธรรมจนัทร์ 
น.ส.ฐิตินนัท ์ สงนอก 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
น.ส.ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
น.ส.ประคอง  คิดการ 
นางปรียาพร   ประจง 
น.ส.ธวนินัท ์  สงนอก 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
นางฐิติกานต ์  อินทร์นอก 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 

หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัทรัพยากรบุคคล 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
นกัวเิคราะห์ฯ 
นกัพฒันาชุมชน 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.การเงินและบญัชี 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 

พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
โสภา   บุญมา 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
เรณู    สนนอก 
เกศินี  ฐานวสิัย 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
อรุณ  รักไร่ 
สนัน่  ธรรมจนัทร์ 
ฐิตินนัท ์ สงนอก 
สุภาพร    ทั้งทอง 
ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
ศศิภา   ชอบการ 
ประคอง  คิดการ 
ปรียาพร   ประจง 
ธวนินัท ์  สงนอก 
ศศิภา  ถาวรชาติ 
อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
ฐิติกานต ์  อินทร์นอก 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 

 

 
 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  14.30 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  

จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 17 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
     เร่ือง เรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1) ในวนัท่ี  8  

     สิงหาคม  2559  ณ  อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
      สมาชิกสภาท่ีขาดประชุม จ านวน 3 ท่าน 
       1. นางพรรณรินี  ใจดี      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 ลากิจ 
       2. นายยง  ศรีฤทธ์ิ     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 8  ลากิจ 
       3. นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 4 
      -  ไดรั้บแจง้จากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ขอเพิ่มเติมการขออนุญาตเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
     ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ 
     ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ รายการลดปริมาณงานดินถม 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1)   เม่ือวนัท่ี 26  
     พฤษภาคม  2559 
ประธานสภา      ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 
      ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  16 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
     โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ 
 

/2.2  การประชุมสภาสมยัสามญั... 
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     2.2  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 30  
    พฤษภาคม  2559 

ประธานสภา      แจง้เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี 2)  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
      ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  16 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
     โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     3.1 รายงานการจดัเก็บรายไดต้ามขอ้บญัญติังบประมาณ 2559   6 เดือนแรก  
     (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 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 1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
     1. หมวดภาษีอากรจดัเก็บได ้   90,595.79    บาท  
               1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   17,676.67 บาท 
          1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    72,519.12 บาท 
          1.3 ภาษีป้าย          400  บาท 
     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดัเก็บได ้ 116,994 บาท     
          2.1 ค่าธรรมเนียมปิดแผน่ประกาศ   80 บาท     
          2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  935  บาท 
          2.3 ค่าปรับผดิสัญญา             98,729    บาท 
          2.4 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   250 บาท 
          2.5 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 8,500   บาท  
          2.6 ค่าธรรมเนียมขดุดินถมดิน                  2,500 บาท 
          2.7 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย   6,000  บาท  
     3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น       73,979.76 บาท 

/4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด… 
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     4. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด             52,340 บาท 
         4.1 ค่าจ  าหน่ายเศษของ                           1,180 บาท 
         4.2 ค่าขายแบบแปลน             18,000 บาท 
         4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   960 บาท 
         4.4 รายไดเ้บด็เตล็ด 
      (1) เงินชดเชยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ    30,300 บาท 
      (2) รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    1,900 บาท 
     5. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้ปท.     6,671,281.87 บาท 
     6. เงินอุดหนุนทัว่ไป       3,718,949 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   10,724,140.42 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการจัดเกบ็รายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2559  6 เดือนแรก งวดที ่1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 

      3.2 รายงานการจดัเก็บรายได ้(กิจการประปา)ตามขอ้บญัญติังบประมาณ 2559    
     6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 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 1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน  6,720   บาท   ดงัน้ี 
     1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  6,720 บาท    
      (1) ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอใชน้ ้า     370 บาท 
      (2) ค่ามาตรวดัน ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 5,000 บาท 
      (3) ค่าถอดเก็บรักษาหรือยา้ยมาตรวดัน ้า 1,350 บาท 
     1.2 หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 298,190   บาท 
      (1) ค่าจ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า  250,430    บาท 
      (2) ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน ้าประจ าเดือน 47,760     บาท 
     1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น    1,860.13 บาท 
    2. เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 250,000   บาท 
     รวมรายรับทั้งส้ิน    556,770.13 บาท 

 
/ประธานสภา… 
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ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการจัดเกบ็รายได้(กจิการประปา)   
     ประจ าปีงบประมาณ 2559  6 เดือนแรก งวดที ่1 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 

      3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 2559  
     ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) 

ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  แจง้ขอมอบหมายผูอ้  านวยการกองคลงัช้ีแจง 
     รายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลการการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     งบประมาณประจ าปี 2559  ไตรมาสท่ี 2  มกราคม – มีนาคม 2559 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน 250,552.58   บาท 
      1) หมวดภาษีอากร    90,244.23 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 94,613  บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   46,605.35 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    19,090  บาท 
     1.2 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 3,541,735.90 บาท 
     1.3 หมวดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน  1,889,614 บาท 
     2. รายจ่าย   จ านวน   3,774,759.86 บาท 
      1) งบกลาง    99,072  บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,129,887 บาท 
      4) ค่าตอบแทน        26,500 บาท 
      5) ค่าใชส้อย      909,267.50 บาท 
      6) ค่าวสัดุ       18,351 บาท 
      7) ค่าสาธารณูปโภค    92,562.36 บาท 
      8) เงินอุดหนุน    385,520  บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์    183,000  บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  459,000  บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน          -    บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          1,787,510  บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม                      -  บาท 

/3. เงินสะสม… 
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     3. เงินสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559   7,127,607.31 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 5,345,069.74 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิงบประมาณ  
     ประจ าปี 2559  ไตรมาสที ่2  มกราคม – มีนาคม 2559 
      3.4 รายงานผลการด าเนินงาน(กิจการประปา) ประจ าปี 2559  
     ไตรมาสท่ี 2  มกราคม – มีนาคม 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  ไตรมาสท่ี 2  มกราคม – มีนาคม 2559 
     1. รายรับ  จ านวน  161,495.13 บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 5,160  บาท 
      2) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค   154,475  บาท 
      3) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     1,860.13 บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน  202,818.57 บาท 
      1) ค่าใชส้อย     40,200  บาท 
      2) ค่าวสัดุ      98,471  บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    64,147.57 บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559   530,431.72 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการด าเนินงาน(กจิการประปา)   
     ประจ าปี 2559  ไตรมาสที ่2  มกราคม – มีนาคม 2559 
      3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 2559  
     ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  แจง้ขอมอบหมายผูอ้  านวยการกองคลงัช้ีแจง 
     รายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 

 
/ผูอ้  านวยการกองคลงั...  
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ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลการการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     งบประมาณประจ าปี 2559  ไตรมาสท่ี 3  เมษายน – มิถุนายน 2559 
      1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน 61,244.32  บาท 
      1) หมวดภาษีอากร    8,760.38 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 7,520  บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   27,231.94 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    17,732  บาท 
     1.2 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 3,418,746.31 บาท 
     1.3 หมวดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน     590,385 บาท 
     2. รายจ่าย   จ านวน   3,672,117.19  บาท 
      1) งบกลาง    231,324  บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,076,635 บาท 
      4) ค่าตอบแทน        29,680 บาท 
      5) ค่าใชส้อย      635,163.86 บาท 
      6) ค่าวสัดุ      169,825.20 บาท 
      7) ค่าสาธารณูปโภค    139,085.13 บาท 
      8) เงินอุดหนุน     498,904 บาท 
      9) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  419,900  บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          3,583,700  บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม                441,306  บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559   7,127,607.31 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 5,345,069.74 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิงบประมาณ  
     ประจ าปี 2559  ไตรมาสที ่3  เมษายน – มิถุนายน 2559 
      3.6 รายงานผลการด าเนินงาน(กิจการประปา) ประจ าปี 2559  
     ไตรมาสท่ี 3  เมษายน – มิถุนายน  2559 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  แจง้ขอมอบหมายผูอ้  านวยการกองคลงัช้ีแจง 
     รายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 

/ผูอ้  านวยการกองคลงั... 
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ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลการจดัเก็บรายได(้กิจการประปา) ประจ าปี 
     งบประมาณ 2559  ไตรมาสท่ี 3  เมษายน – มิถุนายน 2559 
     1. รายรับ  จ านวน  181,785  บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,980  บาท 
      2) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค   179,805  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน  151,002.05 บาท 
      1) ค่าใชส้อย     41,200  บาท 
      2) ค่าวสัดุ     47,448  บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    62,354.05 บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559   530,431.72 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
      จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ ผลการด าเนินงาน(กจิการประปา)   
     ประจ าปี 2559  ไตรมาสที ่3  เมษายน – มิถุนายน  2559 

ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่พจิารณา 

      4.1 ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจ าปี 2559 

ประธานสภา     ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพฒันา(ลงทุน) 
ประจ าปี 2559 คร้ังน้ี จ  านวน 82,140 บาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 

     กองช่าง  โอนลด จ านวน  82,140  บาท 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 69 

ถึง บา้นเลขท่ี 34/1) บา้นหนองสะแก หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  7,700 บาท 
เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากท าสัญญาจา้ง 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 

99/1 ถึงบา้นเลขท่ี 89) บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  11,900  บาท 
เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบั เช่ือมสะพานบา้นกระเบ้ือง  

ต าบลดอนตะหนินถึงโคง้คอกววั บา้นดอนม่วง หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนประดู่  
จ านวน  4,200  บาท 
 เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 

/4. โครงการก่อสร้างปรับปรุง… 
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 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้สระประปา(ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  10,500  บาท 
 เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 
 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ภายในหมู่บา้น(ต่อจากรางระบายน ้า
เดิมถึงหนา้โรงปุ๋ย) บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่ ยาว 230 เมตร   
จ านวน  14,900 บาท 
 เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจ่ายจากท าสัญญาจา้ง 
 6. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บา้นตาลาด หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนประดู่ 
จ านวน  3,450  บาท  
 เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 
 7. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 
ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  4,490  บาท 
 เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 

โอนเพิม่  จ านวน  82,140  บาท 
 ส านกัปลดัอบต.  จ  านวน  49,140  บาท 
 1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 2 บาน พร้อมฐานรองจ านวน 2 หลงั  
(ราคาทอ้งถ่ิน)   จ  านวน 10,000  บาท 
 2. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 2 หลงั  
(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.)(ราคาทอ้งถ่ิน) จ  านวน  12,000  บาท 

3. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง 
ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที จ  านวน 7,900  บาท 

4. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  19,240  บาท 
      กองคลงั  จ  านวน   12,000  บาท 
      1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด จ านวน 2 หลงั 

(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) (ราคาทอ้งถ่ิน)  จ  านวน  12,000 บาท 
 กองช่าง  จ  านวน   16,000  บาท 

1. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบท่ี 1 
(33 หนา้/นาที) จ านวน  1 เคร่ือง ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที จ านวน 16,000 บาท 
 กองการศึกษา  จ านวน   5,000  บาท 
 1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 2 บาน พร้อมฐานรองจ านวน 1 หลงั  
(ราคาทอ้งถ่ิน)   จ  านวน  5,000  บาท 

นายประทีป  ประจง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 โครงการท่ีขอโอนงบประมาณ แตกต่างจาก 
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมอยา่งไร 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา     การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เป็นอ านาจของสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล พิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ้ 27 หากไม่มีสมาชิก 
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  
งดออกเสียง  1  เสียง  ดังนี้ 

     กองช่าง  โอนลด จ านวน  82,140  บาท 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 69 

ถึง บา้นเลขท่ี 34/1) บา้นหนองสะแก หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  7,700 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 

99/1 ถึงบา้นเลขท่ี 89) บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  11,900  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบั เช่ือมสะพานบา้นกระเบ้ือง  

ต าบลดอนตะหนินถึงโคง้คอกววั บา้นดอนม่วง หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนประดู่  
จ านวน  4,200  บาท 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้สระประปา(ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  10,500  บาท 
 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ภายในหมู่บา้น(ต่อจากรางระบายน ้า
เดิมถึงหนา้โรงปุ๋ย) บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่ ยาว 230 เมตร   
จ านวน  14,900 บาท 
 6. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บา้นตาลาด หมู่ท่ี 7 ต าบลโนนประดู่ 
จ านวน  3,450  บาท  
 7. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 
ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  4,490  บาท 

โอนเพิม่  จ านวน  82,140  บาท 
 ส านกัปลดัอบต.  จ  านวน  49,140  บาท 
 1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 2 บาน พร้อมฐานรองจ านวน 2 หลงั  
(ราคาทอ้งถ่ิน)   จ  านวน 10,000  บาท 
 2. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 2 หลงั  
(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.)(ราคาทอ้งถ่ิน) จ  านวน  12,000  บาท 

3. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หนา้/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง 
ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที จ  านวน 7,900  บาท 

4. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ จ  านวน  19,240  บาท 
 

/กองคลงั… 
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      กองคลงั  จ  านวน   12,000  บาท 
      1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด จ านวน 2 หลงั 

(มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) (ราคาทอ้งถ่ิน)  จ  านวน  12,000 บาท 
 กองช่าง  จ  านวน   16,000  บาท 

2. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบท่ี 1 
(33 หนา้/นาที) จ านวน  1 เคร่ือง ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที จ  านวน 16,000 บาท 
 กองการศึกษา  จ านวน   5,000  บาท 
 1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 2 บาน พร้อมฐานรองจ านวน 1 หลงั  
(ราคาทอ้งถ่ิน)   จ  านวน  5,000  บาท 
4.2  ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประธานสภา     ดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ ไดย้ื่นหนงัสือมาเพื่อขอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โนนประดู่ อนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89 จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน  537,300 บาท รายละเอียด
โครงการเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 

ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ช้ีแจงความจ าเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณา 
การจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนท่ีขอความ
ช่วยเหลือและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนประดู่ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงประกอบการพิจารณา โครงการท่ีร้องขอ
ของพี่นอ้งประชาชนและอ านาจหนา้ท่ีของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี จ  านวน 6 รายการ เป็นเงิน  537,300  บาท ดงัน้ี 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่  
เลขท่ี 27/2559  เป็นเงิน  336,200  บาท 
 เหตุผล  เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการและการจดักิจกรรมต่างๆ
ระหวา่งศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายแุละหอ้งประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่และหอ้งสุขาบริเวณดา้นหนา้กองช่างอบต.โนนประดู่ 
 2. โตะ๊พบัอเนกประสงค ์หนา้โฟเมกา้ขาว 2 ดา้น จ านวน 24 ตวั ประจ าศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ราคาทอ้งถ่ิน) 24 x 1,900  เป็นเงิน  
45,000  บาท 

/เหตุผล... 
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 เหตุผล  เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนภิบาลชราสุข 
(โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ ใหบ้ริการผูสู้งอาย ุ 
 3. เกา้อ้ีจดัเล้ียงทรงกลมเหล่ียม จ านวน 100 ตวั ประจ าศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ราคาทอ้งถ่ิน) 100 x 950 
 เหตุผล  เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนภิบาลชราสุข 
(โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ ใหบ้ริการผูสู้งอายุไดผ้อ่นคลาย อ านวยความสะดวก  

4. ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 2 บาน/พร้อมฐานรอง (ราคาทอ้งถ่ิน) 
4 x 5,000  
 เหตุผล  เพื่อใชเ้ก็บอุปกรณ์ ส่ือการฝึกอบรมผูสู้งอายุโรงเรียนภิบาลชราสุข 
โนนประดู่ 
 5. ตูเ้ก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดจ านวน 4 หลงั (4 x 6,000) (ราคาทอ้งถ่ิน) 
 เหตุผล  เพื่อใชเ้ก็บอุปกรณ์ ส่ือการฝึกอบรมผูสู้งอายุโรงเรียนภิบาลชราสุข 
โนนประดู่ 

6. ไซเรนชนิดมือหมุน จ านวน 3 เคร่ือง (ราคาทอ้งถ่ิน) 3 x 5,500 
 เหตุผล  เพื่อเป็นสัญญาณเรียกเตรียมความพร้อมระดมพลในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัเร่งด่วนในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่จากอุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั 
 ทั้งน้ีในการด าเนินการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม กองคลงัไดบ้นัทึกขอ้ความ 
ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 เร่ือง รายงานยอดเงินสะสมประกอบการพิจารณาอนุมติัให้
จ่ายขาดเงินสะสม ตามอ านาจหนา้ท่ี ประจ าปี 2559  ยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายขาดได ้
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  จ านวน  543,972  บาท การด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้
ด าเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ ว. 1432 ลงวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคสล.ใชง้บประมาณ 
ปกติไดห้รือไม่ 

นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 การก่อสร้างถนนคสล.ภายในอบต.จะช่วยอ านวย 
ความสะดวกแก่ผูสู้งอายท่ีุมาร่วมกิจกรรม 

นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 เห็นดว้ยกบัโครงการท่ีเสนอจ่ายขาดเงินสะสม 
ในกิจกรรมของผูสู้งอาย ุ

นายยนัต ์ สงนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 เห็นดว้ยกบัโครงการท่ีเสนอจ่ายขาดเงินสะสม 
จะเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชน 

นายพิศ  คิดการ     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 เห็นดว้ยกบัโครงการท่ีเสนอจ่ายขาดเงินสะสมคร้ังน้ี 
นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 เห็นดว้ยกบัโครงการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีเสนอ 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 ยงัสับสนกบัโครงการท่ีเสนอจ่ายขาดเงินสะสม 

ท่ีมีอยูเ่ฉพาะภายในส านกังาน 
 

/ประธานสภา… 
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ประธานสภา     สอบถามเม่ือไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงพกัการประชุม 
ประมาณ 10 นาที ก่อนลงมติการประชุม 

มติทีป่ระชุม     เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ 
จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน  476,000  บาท  ไม่เห็นชอบ จ านวน  3  รายการ   
เป็นเงิน  60,500  บาท ดังนี ้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่  
เลขท่ี 27/2559  เป็นเงิน  336,200  บาท 

มีมติเห็นชอบ ด้วยเสียงส่วนใหญ่  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  7  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

2. โตะ๊พบัอเนกประสงค ์หนา้โฟเมกา้ขาว 2 ดา้น จ านวน 24 ตวั ประจ าศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ราคาทอ้งถ่ิน) (24 x 1,900                  
เป็นเงิน  45,000  บาท 
 มีมติเห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  8  เสียง 

3. เกา้อ้ีจดัเล้ียงทรงกลมเหล่ียม จ านวน 100 ตวั ประจ าศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ราคาทอ้งถ่ิน) (100 x 950)  เป็นเงิน  95,000  บาท 
 มีมติเห็นชอบ  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  6  เสียงงดออกเสียง  2  เสียง 

4. ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 2 บาน/พร้อมฐานรอง จ านวน 4 ตวั ประจ าศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ(ราคาทอ้งถ่ิน)  (4 x 5,000)                      
เป็นเงิน  20,000  บาท  

มีมติไม่เห็นชอบ  8  เสียง  เห็นชอบ  7  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
5. ตูเ้หล็กบานเปิด 2 ดา้น จ านวน  2  หลงั ประจ าศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ (ราคาทอ้งถ่ิน) (4 x 6,000)  เป็นเงิน  24,000  บาท 
มีมติไม่เห็นชอบ  8  เสียง  เห็นชอบ  7  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
6. ไซเรนชนิดมือหมุน จ านวน 3 เคร่ือง ประจ าจุดบริการจ านวน 3 แห่ง (ตั้ง

หนา้อบต. , ศูนยอ์ปพร.และตูย้ามปากทางบา้นเสว) (ราคาทอ้งถ่ิน) (3 x 5,500)  เป็นเงิน  
16,500  บาท  
 มีมติไม่เห็นชอบ  12  เสียง  เห็นชอบ  3  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 4.3  ขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายงานงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายขาดเงิน
สะสม โครงการก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
อา้ยแหนบ รายการดินถม 

ประธานสภา     ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 

นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล- 

/โนนประดู่....................... 
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โนนประดู่ ช้ีแจงดว้ยไดรั้บแจง้มาจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง ช่างควบคุมงาน
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
อา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่ ขอลดจ านวนดินถมรอบอาคารสูงเฉล่ีย 0.05 เมตร 
หรือมีปริมาณ ไม่นอ้ยกวา่ 400 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นเงินปรับลด จ านวน  28,212  บาท 
เน่ืองจากอบต.โนนประดู่ไดท้  าสัญญาจา้งขุดลอกสระประปาบา้นหนองอา้ยแหนบจึงมี
ดินท่ีเหลือตามโครงการดงักล่าวมาแลว้มาทิ้งถมดินพื้นท่ีโครงการดงักล่าว ปริมาณ
ใกลเ้คียงพื้นท่ีดงักล่าวรัศมี 1 กิโลเมตร 
 จึงมีความตอ้งลดปริมาณดินถมตามสัญญา จ านวน 28,212  บาท เพื่อเขา้ใน
สัญญาจา้งต่อผูรั้บจา้ง ต่อไป จึงตอ้งแจง้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณา
ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 

ประธานสภา     หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ปรับลดดินถม จ านวน  28,212  บาท 

 ตามงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างประตูร้ัวและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองอ้ายแหนบ  

                                                  4.4 โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ  
                                                     อบต.โนนประดู่ ประจ าปี 2559 

ประธานสภา             ดว้ยไดรั้บประสานจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอแจง้ท่ีประชุมทราบ 
                  เก่ียวกบั การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทีมีต่อใหบ้ริการขององคก์ารบริหาร- 
                                                                    ส่วนต าบลโนนประดู่ ประจ าปี 2559  
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            มอบหมายใหห้วัหนา้ส านกัปลดัช้ีแจงรายละเอียด 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง            โครงการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของอบต. 

โนนประดู่ ประจ าปี 2559 ไดป้ระเมินภารกิจหลกัของ อบต.และให้ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริการ บริหารงานชุมชนทอ้งถ่ินมากข้ึน โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ และให้ทราบถึงศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานด้านบริการของ อบต.โนนประดู่ ในความคาดหวงัของประชาชน ว่าเป็น
อย่างไร พร้อมน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข และพฒันาการให้บริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้เกิดแก่งานเพื่อสร้างความพึงพอใจ แก่ผูม้าใช้บริการ อบต.โนนประดู่  
โดยการส ารวจความพึงพอใจทั้ ง 10 หมู่บ้าน ในเขตต าบลโนนประดู่ จากการสุ่ม
ตวัอยา่ง ขอบเขตการศึกษา หรือหัวขอ้ท่ีจะประเมินความพึงพอใจ จากประชากรท่ีเขา้
มารับบริการและประชาชนในเขตต าบลโนนประดู่ จ  านวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
2. ความพึงพอใจดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 
3. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
4. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

/ประเมินความพึงพอใจ...................... 
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ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติัราชการ เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจความ

คุม้ค่า และคุณภาพการบริหารจากภารกิจต่าง ๆ จ านวน 5 งาน ดงัน้ี 
1. ส านกัปลดั  งานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม,งานดา้นสาธารณสุข 
2. กองคลงั  งานพฒันารายไดแ้ละการจดัเกบ็ภาษี 
3. กองช่าง  งานขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงก่อสร้าง 
4. กองการศึกษาฯ  งานดา้นการศึกษา 

โดยในการประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 2559 คร้ังน้ี ไดป้ระสานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพ มีความพร้อม และมีความช านาญ ในการศึกษา และ
บริหารจดัการระบบขอ้มูล และข้ีนบญัชีท่ีปรึกษา ศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั 
เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารบริหรส่วนต าบลโนน
ประดู่ จ าปี 2559 ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครราชสีมา ลง
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2558 จึงน าเรียนต่อสภาฯ เพื่อรับทราบ ขอ้มูลในการประเมินความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการ ประจ าปี 2559  

ประธานสภา     ตามท่ีหวัหนา้ส านกัปลดัเสนอ โครงการประเมินความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการ  
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ อบต.โนนประดู่ ประจ าปี 2559 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 

                                                                    เพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม      รับทราบ มีมติเป็นเอกฉันท ์ใหด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ  
                                                                   ประจ าปี 2559 ตามท่ีหวัหนา้ส านกัปลดั เสนอ 

ระเบียบวาระที ่5     วาระอืน่ๆ 
ประธานสภา     ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  แจง้ข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559  

คณะอนุกรรมการปปช.มาตรวจประเมินการคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่น 
ดา้นการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารท่ี  16  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 
น. ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2559  ผูว้่าราชการจงัหวดันครราชสีมาสัญจรมาพบพื้น 
ท่ีอ  าเภอสีดา ท่ีวดับา้นโนนประดู่ จึงขอแจง้และเตรียมความพร้อมในการตอ้นรับ 
ผูว้่าราชการจงัหวดันครราชสีมา 

นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10  สอบถามว่า ป้ายโครงการก่อสร้างของอบต. 
ท่ีด  าเนินการทางผูรั้บจา้งยงัติดป้ายจดัท าติดตั้งและกระทัง่ดินโครงการขดุสระประปา ผูรั้บ
จา้งน าดินไปท้ิงนอกพื้นท่ีก าหนดหรือไม่ 

ผูอ้  านวยการกองช่าง    นายขนุศกัด์ิ  ละลี  โครงการก่อสร้างจะเร่งรัดผูรั้บจา้งด าเนินตามสัญญาจา้ง  
กระทัง่ดินก าหนดจุดท่ีท้ิงดินภายในรัศมี 1  กิโลเมตรนอกเหนือจากท่ีก าหนด  
ตอ้งแจง้ช่างควบคุมงานก่อสร้าง 

นางสมจิตร   สัตยซ่ื์อ    นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ  จดักิจกรรมและคดัเลือกแม่ดีเด่น ขอเชิญชมทุกหมู่บา้น 
ส่งตวัแทนเขา้ร่วมการประกวดและกิจกรรมป่ันจกัรยานในวนัท่ี 18  สิงหาคม  2559  เวลา  
08.30 น. เป็นตน้ไป 

/นางสาวโสภา...................... 
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ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ช้ีแจงเร่ืองเงินกูส้วสัดิการภายในกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ 
ผลิตอบต.โนนประดู่ 
 

นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  17.20 น. 
 
 
                                                      ลงช่ือ              วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด                ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 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. หมู่ท่ี 4 
 
           ลงช่ือ       สุพจน์   นากุดนอก            กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

    สุภาวรรณ   นากุดนอก 
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
                                            
 



 
 

 

      ที ่นม ๙๑๓๐๑ ( สภาฯ) /ว.                                    ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
                            ๗๘  หมู่ที่ ๑๐   อ าเภอสีดา   นม ๓๐๔๓๐   

                         สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) 

เรียน     ..........................................................................สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี............ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุม                จ านวน     ๑    ฉบับ 
                 ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภา ฯ               จ านวน     ๑     ชุด 
                 ๓. ส าเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             จ านวน     ๑     ฉบบั 
                   ๔. ร่างข้อโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประจ าปี ๒๕๕๙           จ านวน     ๑     ชุด 
                    ๕. ร่างขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๕๙              จ านวน     ๑     ชุด 

                                 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ได้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือ  
                   พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว   
                   เป็นไปตามระเบียบราชการ นั้น   อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ.  
                   ๒๕๓๗  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมัย
สามัญสมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)  ในวันที่  ๘   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป                

               สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

                                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

        

       ขอแสดงความนับถือ 

 

           (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

                   ฝ่ายกิจการสภา อบต. 
                  โทร ๐๘-๑๗๙๐-๒๐๙                                                                                ร่าง.............. 
            หมายเหตุ   ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (แต่งกายชุดเครื่องแบบกากี)     พิมพ์............  

                                                       ทาน............ 


