
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  30   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ 
นายพิศ  คิดการ 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายประหยดั  มารัตนะ 
นางศุภรา  สินนอก 

นายยง  ศรีฤทธ์ิ 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ 

นายยนัต ์ สงนอก 

นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู 

นายสมนึก  ชุ่มสีดา 
นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร 
นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายชยัวฒัน์  ใจดี 

นายศกัดา  ประจิตร 
นายประทีป  ประจง 
นางดาหวนั  วเิศษศรี 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นางพรรณรินี  ใจดี 

นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

ประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
รองประธานสภา 
เลขานการสภา 
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

ด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ 

พิศ  คิดการ 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
ประหยดั  มารัตนะ 
ศุภรา  สินนอก 
ยง  ศรีฤทธ์ิ 
พรพิพฒัน์  กลา้หาญ 

ยนัต ์ สงนอก 

นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
สมนึก  ชุ่มสีดา 
พนูศกัด์ิ  ประจิตร 
สมหมาย  ทองดีนอก 

ชยัวฒัน์  ใจดี 

ศกัดา  ประจิตร 
ประทีป  ประจง 
ดาหวนั  วิเศษศรี 
ถาด  เหล่ือมทองหลาง 
พรรณรินี  ใจดี 

วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  1   คน       

      

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมชาย  เพียนอก ส.อบต.หมู่ท่ี 5 สมชาย  เพียนอก 
 

(ลา) 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสาวโสภา  บุญมา 
นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
นางเสง่ียม  สงนอก 
นายอภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
นายอาทิตย ์ อินทวี 
นายนอ้ย  นากุดนอก 
นายบุญส่ง  โคตรประทุม 
นายสมชาย  ฟักเป่ียม 
นางสาวสุธิดา  กลว้ยนอก 
นายพุทธพล  เชยโพธ์ิ 
นางประนอม  วงคอ์ ามาตร 
นางสาวณฐัสุดา  มะนาวนอก 
นางสาวณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
นายชยัยง  สอนโก่ย 
นางสาวกนกวรรณ  แกว้จนัดี 
นางปรียาพร  ประจง 
นางสาวอุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
นางสาวศศิภา  ถาวรชาติ 
นางสาวประคอง  คิดการ 
นางสาวธวนินัท ์ สงนอก 

ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
จา้งเหมาท าความสะอาด 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนั 
พนกังานขบัรถ EMS 
พนกังาน EMS 
พนกังานขบัรถ EMS 
ภารโรง 
นกัศึกษาฝึกงาน 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
เจา้พนกังานธุรการ 
จา้งหมา ผช.จนท.เกษตร 
บุคลากร 
จา้งเหมาคนสวน 
จา้งเหมา ผช.จนท.ธุรการ 
จา้งเหมา ผช.จพง.ธุรการ 
จา้งเหมาบนัทึกขอ้มูล 
จา้งเหมา ผช.จนท.ภาษีฯ 
เจา้พนกังานพสัดุ 
ผช.เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

โสภา  บุญมา 
พิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 
เสง่ียม  สงนอก 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
อาทิตย ์ อินทวี 
นอ้ย  นากุดนอก 
บุญส่ง  โคตรประทุม 
สมชาย  ฟักเป่ียม 
สุธิดา  กลว้ยนอก 
พุทธพล  เชยโพธ์ิ 
ประนอม  วงคอ์ ามาตร 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
ชยัยง  สอนโก่ย 
กนกวรรณ  แกว้จนัดี 
ปรียาพร  ประจง 
อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
ศศิภา  ถาวรชาติ 
ประคอง  คิดการ 
ธวนินัท ์ สงนอก 

 

 

/เร่ิมประชุม............... 
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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 18 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ติด 
     ภารกิจส่วนตวัขอลาประชุม จ านวน 1 ราย คือ นายสมชาย เพียนอก ส.อบต.หมู่ 5 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี1) ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  
     26  มิถุนายน  2558 
ประธานสภา      ขอเล่ือนการรับรองรายงานการประชุมไปในคร้ังถดัไปเพื่อใหส้มาชิกสภา 
     ไดมี้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  ให้เลือ่นการรับรองรายงานการประชุมไปในคร้ังถัดไป 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 3 ปี (2559-2561) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพฒันา 3 ปี 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบิหารส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 
     (2559-2561) ไดจ้ดัท าตามแนวทาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า 
     แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
     รายละเอียดการจดัท า ขอมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ ช้ีแจง 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 
     (2559-2561)  การจดัท าแผนพฒันา  ไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นฐานของ อบต.  ยทุธศาสตร์ 
     ดา้นการพฒันาจงัหวดั  เพื่อแนวทางใหว้างกรอบแผนพฒันาของ อบต. โดยไดน้ าแผน 
     ชุมชนของแต่ละหมู่บา้มาประกอบการจดัท าบรรจุในแผนปี 2559 หมู่บา้นละ1โครงการ 
     เพื่อให ้อบต. สามารถจดัท าตามกรอบงบประมาณ ส่วนท่ีเหลือจะบรรจุในปี 2560-2561 
     ตามล าดบั หากมีโครงการท่ีหมู่บา้นเสนอมาจะสรุปรวมมาบรรจุไวใ้นแผน 3 ปี ทั้งหมด 
 
 
          /1.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา... 
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      1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  จ านวน 66 โครงการ  
     ปี 2559 22 โครงการ, ปี 2560  22 โครงการ, ปี 2561  22 โครงการ 
      2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ  านวน  40  โครงการ 
     ปี 2559  14 โครงการ, ปี 2560  11 โครงการ, ปี 2561  14 โครงการ 
      3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  จ  านวน  10  โครงการ 
     ปี 2559  3 โครงการ, ปี 2560  3 โครงการ, ปี 2561  4 โครงการ 
      4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน  20  โครงการ 
     ปี 2559  6 โครงการ, ปี 2560  6 โครงการ, ปี 2561  6 โครงการ 
      5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ  านวน 25  โครงการ 
     ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ, ปี 2561  8 โครงการ 
      6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  จ  านวน  36  โครงการ 
     ปี 2559  15 โครงการ, ปี 2560  12 โครงการ, ปี 2561  12 โครงการ 

     7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหอ้งเรียน ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีและ 
    กีฬา  จ  านวน 22 โครงการ ปี 2559  7 โครงการ, ปี 2560  7 โครงการ, ปี 2561 

     8  โครงการ 
      8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ  านวน  72  โครงการ 
     ปี 2559  26 โครงการ, ปี 2560  23 โครงการ, ปี 2561  23 โครงการ 
      9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  จ านวน 21  
     โครงการ  ปี 2559  7 โครงการ, ปี 2560  7 โครงการ, ปี 2561  7 โครงการ 
      10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จ  านวน 
     36  โครงการ  ปี 2559  12 โครงการ, ปี 2560  12 โครงการ, ปี 2561  12 โครงการ 
นายพิศ  คิดการ      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 10 ขอเพิ่มเติมโครงการรางระบายน ้าหมู่ 10 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล โครงการท่ีอยูใ่น 
     แผน 3 ปี  พ.ศ. 2559  จะมีหมู่บา้นละ 1 โครงการสรุปท่ีเหลือจะจดัอยูใ่นแผน 3 ปี 
     ทั้งหมดเพื่อใหก้ารประเมินแบบแผนด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงค์  
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) โดยมีรายละเอยีดต่อไปนี้ 
      1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  จ านวน 66 โครงการ  
     ปี 2559 22 โครงการ, ปี 2560  22 โครงการ, ปี 2561  22 โครงการ 
      2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ  านวน  40  โครงการ 
     ปี 2559  14 โครงการ, ปี 2560  11 โครงการ, ปี 2561  14 โครงการ 
      3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  จ  านวน  10  โครงการ 
     ปี 2559  3 โครงการ, ปี 2560  3 โครงการ, ปี 2561  4 โครงการ 
         /4.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร... 
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      4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน  20  โครงการ 
     ปี 2559  6 โครงการ, ปี 2560  6 โครงการ, ปี 2561  6 โครงการ 
      5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ  านวน 25  โครงการ 
     ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ, ปี 2561  8 โครงการ 
      6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  จ  านวน  36  โครงการ 
     ปี 2559  15 โครงการ, ปี 2560  12 โครงการ, ปี 2561  12 โครงการ 

     7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหอ้งเรียน ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีและ 
    กีฬา  จ  านวน 22 โครงการ ปี 2559  7 โครงการ, ปี 2560  7 โครงการ, ปี 2561 

     8  โครงการ 
      8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ  านวน  72  โครงการ 
     ปี 2559  26 โครงการ, ปี 2560  23 โครงการ, ปี 2561  23 โครงการ 
      9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  จ านวน 21  
     โครงการ  ปี 2559  7 โครงการ, ปี 2560  7 โครงการ, ปี 2561  7 โครงการ 
      10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จ  านวน 
     36  โครงการ  ปี 2559  12 โครงการ, ปี 2560  12 โครงการ, ปี 2561  12 โครงการ 
      3.2  ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพฒันา  ประจ าปี 2558 
ประธานสภา      เชิญนายยกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริการส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย 
     เพื่อการพฒันา ประจ าปี 2558 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพฒันา (ลงทุน) เป็น 
     อ านาจของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     พ.ศ. 2541  ขอ้ 27  ยอดเงินท่ีโอนลดคร้ังน้ี 
     1. ส่วนโยธา   ขอโอนลด  จ านวน  741,170  บาท 
      1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้ทองหลางใหญ่  บา้นทองหลางใหญ่  
     หมู่ท่ี 2  ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  182,000  บาท  เน่ืองจากโอนไปตั้งจ่ายใหม่  ไม่มี 
     ผูม้าซ้ือแบบแปลน 
      2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้สระประปา (ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9 
     ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  185,000  บาท เน่ืองจากโอนไปตั้งจ่ายใหม่ ไม่มีผูม้าซ้ือแบบ 
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี  
     74 ถึงบา้นเลขท่ี 6)  บา้นส าโรงหมู่ท่ี 4 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  81,970  บาท  เป็นเงิน 
     เหลือจ่ายจากการสอบราคา 
 
 
          /4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... 
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      4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 88  
     ถึงบา้นเลขท่ี 69) บา้นหนองสระแก หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  125,000  บาท 
     เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกลา้ (คุม้ 6) บา้นเสว หมู่ 
     ท่ี 6  ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  79,200  บาท  เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (จากบา้นเลขท่ี 89/1 ถึง 
     บา้นเลขท่ี 4) บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  88,000  บาท 
     เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      ขอโอนเพิ่ม 4 หน่วยงาน เป็นเงิน 741,170  บาท รายละเอียดดงัน้ี 
     ขอโอนเพิ่มส านกัปลดั อบต.     จ  านวน  138,050  บาท 
      1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน ทึบเล่ือน 2 บาน  พร้อมฐานรอง จ านวน 4 ชุด 
     (ราคาทอ้งถ่ิน)  เป็นเงิน  20,000  บาท 
      2. ชุดโซฟารับรองแขก 5 ท่ีนัง่ พร้อมโตะ๊กลาง  จ  านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน) 
     เป็นเงิน  15,000  บาท 
      3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 
     บีทีย ู จ  านวน 1 เคร่ือง (ตามมาตรฐานครุภณัฑ)์ เป็นเงิน  23,000  บาท 
      4. โครงการติดตั้งประตูเหล็กบานเล่ือนหอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ ตามแบบเลขท่ี 17/2557 เป็นเงิน  80,050  บาท   
     โอนเพิ่มกองคลงั  จ านวน  28,300    บาท 
      1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 4 หลงั (ตามมาตรฐาน มอก.) 
     (ราคาทอ้งถ่ิน)  เป็นเงิน  24,000  บาท 
      2. เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก(inkjet printer) ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที 
     จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  4,300 บาท 
     โอนเพิ่มกองช่าง     จ  านวน  333,800  บาท 
      1. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบับา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 (จากหนา้ 
     บา้นเลขท่ี 49 ถึงหนองบวั) ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร 
     รายละเอียดตามแบบ อบต. เลขท่ี 18/2558  เป็นเงิน  168,700  บาท 
      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นเลขท่ี 82 ถึงบา้นเลขท่ี 
     44)  หมู่ท่ี 9  บา้นง้ิวเก่า ต าบลโนนประดู่  ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 68 เมตร  หนา  0.15 
     เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต. เลขท่ี 19/2558  เป็นเงิน  165,100  บาท 
 
 
            /โอนเพิ่มงบกลาง... 
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     โอนเพิ่มงบกลาง     จ  านวน  241,020  บาท 
      1. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  เป็นเงิน 
     99,500  บาท     
      2. ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  141,520  บาท     
     โอนเพิ่ม  จากเงินรายรับ เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
     จ านวน 99,500  บาท  ดงัน้ี 
      1. ป๊ัมหอยโข่ง  ขนาด  5.5  HP  220  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
     เป็นเงิน  41,000  บาท 
      2. ชุดควบคุมป๊ัม  5.5  HP  220  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่ท่ี 8  เป็นเงิน 
     7,000  บาท 
      3. ป๊ัมหอยโข่ง ขนาด 5.5 HP  380  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
     เป็นเงิน  42,000  บาท 
      4. ชุดควบคุมระบบป๊ัมภายใน  ขนาด 5.5 HP  380  โวลต(์V)  ระบบประปา 
     หมู่บา้น  หมู่ท่ี 8  เป็นเงิน  9,500  บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  โดยพิจารณาใหค้วาม 
     เห็นชอบเป็นประเภทรายจ่ายและแต่ละโครงการตามหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
นายประทีป   ประจง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 ขอเสนอใหพ้ิจารณาอนุมติัเป็นรายโครงการ 
ประธานสภา      พิจารณาอนุมติัเป็นรายโครงการ       
มติทีป่ระชุม          1. เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง ให้ 
          พจิารณาอนุมัติเป็นรายโครงการ  ดังนี้ 
     ส านกัปลดั     รวมเป็นเงิน  58,000  บาท 
          1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน ทึบเล่ือน 2 บาน  พร้อมฐานรอง จ านวน 4 ชุด 
     (ราคาทอ้งถ่ิน)  เป็นเงิน  20,000  บาท 
          2. ชุดโซฟารับรองแขก 5 ท่ีนัง่ พร้อมโตะ๊กลาง  จ  านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน) 
     เป็นเงิน  15,000  บาท 
          3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 
     บีทีย ู จ  านวน 1 เคร่ือง (ตามมาตรฐานครุภณัฑ)์ เป็นเงิน  23,000 บาท    
มติทีป่ระชุม  มติทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติไม่เห็นด้วยเสียง 12  เสียง เห็นด้วย 6 เสียง งดออกเสียง         

2  เสียง 
             4. โครงการรายการติดตั้งประตูเหล็กบานเล่ือนห้องประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ตามแบบเลขท่ี 17/2558 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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     กองคลงั     รวมเป็นเงิน   28,300  บาท 
      1. ตูเ้ก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จ านวน 4 หลงั (ตามมาตรฐาน มอก.) 
     (ราคาทอ้งถ่ิน)  เป็นเงิน  24,000  บาท 
      2. เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก(inkjet printer) ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที 
     จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  4,300 บาท 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ (19 เสียง)  
     กองช่าง    รวมเป็นเงิน  333,800  บาท 
      1. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบับา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 (จากหนา้ 
     บา้นเลขท่ี 49 ถึงหนองบวั) ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร 
     รายละเอียดตามแบบ อบต. เลขท่ี 18/2558  เป็นเงิน  168,700  บาท 
      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบา้นเลขท่ี 82 ถึงบา้นเลขท่ี 
     44)  หมู่ท่ี 9  บา้นง้ิวเก่า ต าบลโนนประดู่  ขนาดกวา้ง 4 เมตร  ยาว 68 เมตร  หนา  0.15 
     เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต. เลขท่ี 19/2558  เป็นเงิน  165,100  บาท 
มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
     งบกลาง    รวมเป็นเงิน  241,020    บาท 
      1. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  เป็นเงิน 
     99,500  บาท 
      2. ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  141,520  บาท 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  17  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
     โอนเพิ่ม  จากเงินรายรับ  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา 
     จ านวน 99,500  บาท 
      1. ป๊ัมหอยโข่ง  ขนาด  5.5  HP  220  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
     เป็นเงิน  41,000  บาท 
      2. ชุดควบคุมป๊ัม  5.5  HP  220  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่ท่ี 8  เป็นเงิน 
     7,000  บาท     
      3. ป๊ัมหอยโข่ง ขนาด 5.5 HP  380  โวลต(์V)  ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
     เป็นเงิน  42,000  บาท 
      4. ชุดควบคุมระบบป๊ัมภายใน  ขนาด 5.5 HP  380  โวลต(์V)  ระบบประปา 
     หมู่บา้น  หมู่ท่ี 8  เป็นเงิน  9,500  บาท 
ประธานสภา     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุมเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้โอนเพิม่กองช่าง 
 
 
             /ส่วนโยธา... 
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     ส่วนโยธา   ขอโอนลด   จ  านวน  661,120  บาท 
      1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้ทองหลางใหญ่  บา้นทองหลางใหญ่  
     หมู่ท่ี 2  ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  182,000  บาท  เน่ืองจากโอนไปตั้งจ่ายใหม่  ไม่มี 
     ผูม้าซ้ือแบบแปลน      
      2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้สระประปา (ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9 
     ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  185,000  บาท เน่ืองจากโอนไปตั้งจ่ายใหม่ ไม่มีผูม้าซ้ือแบบ 
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี  
     74 ถึงบา้นเลขท่ี 6)  บา้นส าโรงหมู่ท่ี 4 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  1,920  บาท  เป็นเงิน 
     เหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 88  
     ถึงบา้นเลขท่ี 69) บา้นหนองสระแก หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  125,000  บาท 
     เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มเกลา้ (คุม้ 6) บา้นเสว หมู่ 
     ท่ี 6  ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  79,200  บาท  เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
      6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (จากบา้นเลขท่ี 89/1 ถึง 
     บา้นเลขท่ี 4) บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่  จ  านวน  88,000  บาท 
     เป็นเงินเหลือจ่ายจากการสอบราคา 
ระเบียบวาระที ่4                                         เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานผลการด าเนินงาน ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  
     ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด และประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     ตามงบประมาณรายจ่าย  ดงัน้ี 
     1. รายได้จัดเกบ็เอง  71,594.20 บาท 
          1.1 หมวดภาษีอากร    508.54  บาท 
          1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   8,459  บาท 
          1.3  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   33,875.66 บาท 
          1.4 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   28,751  บาท 
     2. รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้อปท.  2,402,427 บาท 
     3. เงินอุดหนุนทัว่ไป    2,593,427 บาท 
      รวมรายรับตามขอ้บญัญติัทั้งส้ิน  5,067,448.20 บาท 
           /4.เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ... 
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     4. เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    3,564,991 บาท 
     5. จ่ายขาดเงินสะสม      553,000 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   9,185,439.20 บาท 

     2. รายจ่ายตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
      1) งบกลาง    266,497  บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  571,080  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   896,370  บาท 
      4) ค่าตอบแทน    20,000  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    931,442.18 บาท 
      6) ค่าวสัดุ    166,257.95 บาท 
      7) ค่าสาธารณูปโภค   93,361.55 บาท 
      8) เงินอุดหนุน    622,000  บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์     -   บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   -   บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน     -   บาท 
       รวมรายจ่ายตามขอ้บญัญติั 3,567,008.68 บาท 
     2.1 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหุนเฉพาะกจิ  1,515,240 บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม    553,000  บาท 
       รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  5,635,248.68 บาท 
     3. เงินสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557   6,384,305.02 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 4,777,071.64 บาท 
มติทีป่ระชุม      รับทราบเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2558  ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
     4.2 รายงานผลการด าเนินงานรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา  ประจ าปี 2558 
     ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2557) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด และประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     ตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ดงัน้ี 
 
            /ก.ด้านรายรับ... 
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     ก. ด้านรายรับ   
      1. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  1,590 บาท 
      2. หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 124,735   บาท  
      3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น        0   บาท 
      4. หมวดเงินอุดหนุน              100,000   บาท 
       รวมรายรับทั้งส้ิน  226,325  บาท 
     ข. ด้านรายจ่าย            
      1. รายจ่ายจากงบกลาง   5,562  บาท 
      2. ค่าใชส้อย    36,040  บาท 
      3. ค่าวสัดุ    80,490  บาท 
      4. ค่าสาธารณูปโภค   48,178.39 บาท 
      5. ค่าครุภณัฑ์     -   บาท 
       รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  170,270.39 บาท 
     ค. เงินสะสม ณ 31  ธันวาคม  2557  440,426.72 บาท  
มติทีป่ระชุม      รับทราบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการประปา  ประจ าปี 2558  ไตรมาสที ่1 
      (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
     4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
           ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม-มีนาคม 2558) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด และประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     ตามงบประมาณรายจ่าย  ดงัน้ี     
     1. รายได้จัดเกบ็เอง  191,545.32 บาท 
          1.1 หมวดภาษีอากร    88,806.44 บาท 
          1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   8,495.25 บาท 
          1.3  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   44,855.63 บาท 
          1.4 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด          49,388 บาท 
     2. รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้อปท.  3,753,276.14 บาท 
     3. เงินอุดหนุนทัว่ไป    1,752,503 บาท 
      รวมรายรับตามขอ้บญัญติัทั้งส้ิน  5,697,324.46 บาท 
 
           /4.เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ... 
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     4. เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    1,690,730 บาท 
     5. จ่ายขาดเงินสะสม     220,000 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   7,608,054.46 บาท 
     2. รายจ่ายตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
      1) งบกลาง      31,638  บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   941,115  บาท 
      4) ค่าตอบแทน    23,620  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    429,521.33 บาท 
      6) ค่าวสัดุ    99,482.69 บาท 
      7) ค่าสาธารณูปโภค   90,025.34 บาท 
      8) เงินอุดหนุน       99,000 บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์     -   บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   -   บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน     -   บาท 
       รวมรายจ่ายตามขอ้บญัญติั 2,186,002.36 บาท 
     2.1 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหุนเฉพาะกจิ  1,863,280 บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม    220,000  บาท 
       รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  4,269,282.36 บาท 
     3. เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2558   6,187,517.02 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 25558 4,777,071.64 บาท 
มติทีป่ระชุม      รับทราบเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2558  ไตรมาสที ่2 (มกราคม-มีนาคม 2558) 

     4.4 รายงานผลการด าเนินงานรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
          ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม 2558) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด และประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามขอ้บญัญติั 
     ตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ดงัน้ี 
 
 
            /ก.ด้านรายรับ... 
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     ก. ด้านรายรับ   
      1. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  4,080 บาท 
      2. หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 149,075   บาท  
      3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น      1,175.68 บาท 
      4. หมวดเงินอุดหนุน                  -    บาท 
       รวมรายรับทั้งส้ิน  154,330.68 บาท 
     ข. ด้านรายจ่าย            
      1. รายจ่ายจากงบกลาง     -    บาท 
      2. ค่าใชส้อย    32,400  บาท 
      3. ค่าวสัดุ    45,996.35 บาท 
      4. ค่าสาธารณูปโภค   56,167.35 บาท 
      5. ค่าครุภณัฑ์     -   บาท 
       รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  134,563.70 บาท 
     ค. เงินสะสม ณ 31  มีนาคม  2558  440,426.72 บาท 
มติทีป่ระชุม      รับทราบเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกจิการประปา  ประจ าปี 2558  ไตรมาสที ่2  
     (มกราคม-มีนาคม 2558)  

ระเบียบวาระที ่5     วาระอืน่ๆ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิก มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเสนอแนะ หรือช้ีแจงวาระการ 
     ประชุมใหท่ี้ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ทราบ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการเขา้ 
     ประชุมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ดว้ยดี     
นายพิศ   คิดการ     เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา     สั่งปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
                                                      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 

 

                                                   
 

 

 
 
   


