
 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  31   เดือนตุลาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี  ใจดี 

นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นางศุภรา   สินนอก 

นายยนัต ์ สงนอก 

นายศกัดา  ประจิตร 
นายพิศ    คิดการ 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายยง  ศรีฤทธ์ิ  
นายสมชาย  เพียนอก 
นายประทีป   ประจง 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
 

 

ประธานสภาฯ 

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

 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี  ใจดี 

ชยัวฒัน์    ใจดี 

ศุภรา   สินนอก 
ยนัต ์ สงนอก 

ศกัดา   ประจิตร 
พิศ    คิดการ 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

สมหมาย  ทองดีนอก 

สมนึก   ชุ่มสีดา 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

ประหยดั  มารัตนะ 
ยง  ศรีฤทธ์ิ 
สมชาย  เพียนอก 
ประทีป    ประจง 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  2 คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 

นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
เลขานุการ  
 

พนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ลา 
ลา 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

นางวาสนา  คิดการ 
นายพนม  พนสันอก 
นางสาวสุกญัญา  ประโพพงั 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
น.ส.โสภา   บุญมา 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.เกศินี  ฐานวสิัย 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
นายพจน ์ สร้อยนอก 
นายอภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
นางปรียาพร   ประจง 
นางฐิติกานต ์ อินทร์นอก 
น.ส.ประคอง  คิดการ 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
น.ส.ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
นางอรุณ  รักไร่ 
นางสาวฐิตินนัท ์ สงนอก 
น.ส.ธวนินัท ์ สงนอก 
 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผอ.รร.บา้นเสว 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
เจา้พนกังานธุรการ 
นกัวเิคราะห์ฯ 
พนกังานขบัรถยนต์ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังาน EMS 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
แม่บา้น 
เจา้พนกังานพสัดุ 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.การเงินฯ 
 

วาสนา  คิดการ 
พนม  พนสันอก 

สุกญัญา  ประโพพงั 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 
โสภา   บุญมา 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
เกศินี  ฐานวสิัย 
นิภารัตน์  พลดงนอก 

วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 

อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
ศศิภา  ถาวรชาติ 

สุภาพร    ทั้งทอง 
พจน์  สร้อยนอก 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
ปรียาพร   ประจง 
ฐิติกานต ์ อินทร์นอก 

ประคอง  คิดการ 
ศศิภา   ชอบการ 
ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
อรุณ  รักไร่ 
ฐิตินนัท ์ สงนอก 

ธวนินัท ์ สงนอก 

 

 

 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
นางพรรณรินี 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 
      อ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ือง เรียกประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวสิามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2558 ลงวนัท่ี 31  ตุลาคม  
     2559 
      แจง้วา่ นายวีรวทิย ์ เคียนจงัหรีด  เลขานุการสภาฯ  ลาพกัร้อนมีภารกิจส่วนตวั 
     เดินทางไปท าธุระท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราสีมา 
      จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิก อบต. ท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีเลขานุการ 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ชัว่คราวแทนนายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3  เสนอ  นายยนัต ์ สงนอก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
     ผูรั้บรอง  นางสมหมาย  ทองดีนอก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3  และนางดาหวนั วิเศษศรี   
     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติม  จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  
     มีผูเ้สนอสมาชิกสภา อบต. ท าหนา้ท่ีเลขานุการสภาชัว่คราว เพียงคนเดียว คือ 
     นายยนัต ์ สงนอก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ และแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ช่ัวคราว คือ นายยนัต์  สงนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่6 
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2(คร้ังท่ี 1) 
     ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน  2559 
ประธานสภา      ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  รายงานการประชุมสภาขอใหเ้ล่ือนการรับรอง 
     รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไปในคร้ังถดัไป เพื่อให้เลขานุการ 
     สภา ไดอ่้านใหท่ี้ประชุมทราบ และขอมติเล่ือนการรับรองรายงานการประชุม 
     ไปคร้ังถดัไป 
 

            /มติท่ีประชุม... 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือ่นการรับรอง รายงานการประชุมสภา  
     สมัยวสิามัญ สมัยที ่2 (คร้ังที ่1) ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2559  
     ไปในการประชุมสภาฯ คร้ังถัดไป 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
     3.1 ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (2561 – 2564) 
ประธานสภา      ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง แผนพฒันาส่ีปี (2561 – 2564) 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไดช้ี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
     ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
     เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ก าหนดให้อบต.จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี ใหเ้สร็จภายใน 
     เดือนตุลาคมก่อนส้ินปีงบประมาณถดัไป รายละเอียดขอใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
     ช้ีแจงต่อสภา 
ประธานสภา      อนุมติัให้นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียด 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดช้ี้แจงร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี(2561 – 2564)          
     ไดด้ าเนินการตามกรอบการจดัท าแผนส่ีปี จึงขอเสนอรายละเอียด เพื่อใหส้ภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบล ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ดงัน้ี 
      1. ยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคม  จ านวน  9  โครงการ 
      2. ยทุธศาสตร์ ดา้นโครงการสร้างพื้นฐาน  จ านวน  22  โครงการ 
      3. ยทุธศาสตร์ ดา้นประสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ  านวน  7  โครงการ 
      4. ยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  จ  านวน  5  โครงการ 
      5. ยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ านวน  5  โครงการ 
      6. ยทุธศาสตร์ ดา้นการศึกษา   จ านวน  7  โครงการ 
      7. ยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา วฒันธรรม 
            ประเพณีและกีฬา   จ านวน  4  โครงการ 
      8. ยทุธศาสตร์ ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ านวน  24  โครงการ 
      9. ยทุธศาสตร์การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
           จ  านวน 9 โครงการ 
      10. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
           จ  านวน  9  โครงการ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบ แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (2561 – 2564) ด้วยเสียงส่วนใหญ่ 18 เสียง  
     งดออกเสียง 1 เสียง 

/3.2  ศูนยก์ารศึกษา… 
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      3.2  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอสีดา  
     ขอใชอ้าคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ(หลงัเก่า) เป็นอาคารศูนยก์ศน.  
     ต าบลโนนประดู่ 
ประธานสภา      ดว้ยไดรั้บหนงัสือจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ขอให้ 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ พิจารณาการขอใชอ้าคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
     บา้นหนองอา้ยแหนบ(หลงัเก่า) เพื่อใชเ้ป็นอาคารศูนยก์ศน. ต าบลโนนประดู่ ประกอบ 
     กบัตวัแทนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอสีดา ไม่ไดม้า 
     เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2 เสนอน่าจะเล่ือนการพิจารณาในคร้ังถดัไป  
     เพื่อใหผู้ใ้ชป้ระโยชน์มาช้ีแจงรายละเอียด  
ประธานสภา      ขอเล่ือนการพิจารณาไปในคราวประชุมคร้ังถดัไป  
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เลือ่นการพจิารณาขอใช้อาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
     บ้านหนองอ้ายแหนบ(หลงัเก่า) ไปในคราวประชุมสภาคร้ังถัดไป 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ประธานสภา      ขอเชิญ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง รายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ช้ีแจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
     ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 (3)  ก าหนดให้ผูบ้ริหาร 
     ทอ้งถ่ิน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปี ต่อสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบล ปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  
     ซ่ึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ไดด้ าเนินการเป็นไปตามระเบียบและ 
     รายละเอียดขอมอบใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภา 
     อนุญาต 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ช้ีแจงวา่  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวนัท่ี 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 และท่ี 
     ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทรั์บรองผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาแลว้ 
     จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หว้งเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกนัยายน  
     2559 สรุปดงัน้ี 

/ยทุธศาสตร์แผนพฒันาสามปี... 
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     ยทุธศาสตร์แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็น  10  ยทุธศาสตร์  23  แนวทาง  
     มีรายละเอียดดงัน้ี 
      1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1  ดา้นการพฒันาสังคม 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 23 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.74  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      2. ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 21 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.24  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      3. ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 3 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      4. ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ดา้นการพฒันาการเกษตร 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 6 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      5. ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ดา้นการสาธารณสุข 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 8 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 

/-  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ… 
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          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      6. ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ดา้นการพฒันาการศึกษา 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 18 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      7. ยทุธศาสตร์ท่ี 7  ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา วฒันธรรมประเพณี  
      และกีฬา 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 8 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.5  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      8. ยทุธศาสตร์ท่ี 8  ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 32 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      9. ยทุธศาสตร์ท่ี 9  ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 7 โครงการ 
          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      10. ยทุธศาสตร์ท่ี 10  ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
          -  จ  านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ จ านวน 12 โครงการ 

/-  มีการด าเนินการแลว้… 
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          -  มีการด าเนินการแลว้ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75  
      (ของจ านวนโครงการท่ีแลว้เสร็จ) 
          -  มีโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  
      (ของโครงการท่ียงัไม่ด าเนินการ) 
          -  มีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
        สรุป 
      - โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2559 จ านวน  138  โครงการ 
      - โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2559  ท่ีมีการด าเนินการ จ านวน  115  โครงการ 
      - โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2559  ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ  านวน  0  โครงการ 
      - โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2559  ท่ีไม่ไดด้ าเนินการ จ านวน  23  โครงการ 
     1. ความส าเร็จของแผนพฒันาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีน ามาปฏิบติั  
     คิดเป็นร้อยละ 83.34 
      จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     2. มีขอ้เสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
      1. ขอให ้อบต.พิจารณางบประมาณคงเหลือจากโครงการจดัหาวสัดุ 
     วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ซ่ึงถา้งบประมาณมีคงเหลืออยู ่ขอเสนอซ้ือวสัดุฯ เพิ่มเติม  
     เน่ืองจากการด าเนินการในห้วงแรกใชว้สัดุท่ีมีแบบจ ากดัไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุม 
     เท่าท่ีควร เห็นควรซ้ือวสัดุฯ เพิ่มมากข้ึน 
      2. ขอให ้อบต.พิจารณางบประมาณด าเนินการดา้นโครงการป้องกนัโรคติดต่อ  
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตว ์เช่น โรคปากเทา้เป่ือย เพื่อป้องกนัโรคระบาดในสัตว ์
      3. ขอใหท้าง อบต.จดัท าโครงการและด าเนินการดา้นการเกษตร ใหม้ากกวา่น้ี  
     เพื่อใหส้อดคลอ้งและบรรลุจุดมุ่งหมาย ตามวสิัยทศัน์ อบต. (วสิัยทศัน์ อบต.โนนประดู่  
     คือ โนนประดู่ ต าบลน่าอยู ่เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ ศูนยก์ลางการบริหารจดัการท่ีดี  
     เกษตรอินทรียเ์ป็นเลิศ) ทั้งน้ีรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ ด้วยเสียงส่วนใหญ่   18  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา     ขอเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมแสดงความ 
คิดเห็น ช้ีแจงข่าวสารการประชุมสภา 
 

/นางสุกญัญา  ประโพพงั… 
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นางสุกญัญา  ประโพพงั    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) ถือโอกาสแนะน าตวัในโอกาส 
มาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) 

หวัหนา้ส านกัปลดัอบต.    นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง ช้ีแจงเร่ือง การข้ึนทะเบียน ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2560 
     ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 
นกัวชิาการศึกษา     นางสมจิตร สัตยซ่ื์อ  ช้ีแจง เร่ือง งดการจดังานร่ืนเริง ในช่วงเวลาสวรรคต 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพระบรมโกศ และการงดจดังานวนัลอยกระทง 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 ถงัน ้าท่ีไม่ไดใ้ชข้อท าสายไดใ้หม่และการปล่อยเงินกู ้
     กลุ่มออมทรัพย ์เพื่อการผลิต ของอบต.โนนประดู่ ร้อยละสองบาท 
ผูอ้  านวยกองคลงั     นางสาวโสภา  บุญมา การท าสายถงัน ้า ตอ้งดูวา่หน่วยงานใดรับผดิชอบ 

ส่วนเงินกูส้ามารถด าเนินการไดห้ากสมาชิกตั้งรวมกนัเป็นกลุ่ม 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  12.00  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... 
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           ลงช่ือ       สุพจน์  นากุดนอก           กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

                   สุภาวรรณ  นากุดนอก 
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                            
 


