
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่1  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  21   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นายศกัดา   ประจิตร 
นายประหยดั    มารัตนะ 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นางดาหวนั  วเิศษศรี 
นางศุภรา   สินนอก 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายพิศ   คิดการ 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 
นายยนัต ์   สงนอก 

นายสมชาย   เพียนอก 
นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

นายประทีป    ประจง 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

ประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
เลขานุการสภา 
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

ศกัดา   ประจิตร์ 
ประหยดั  มารัตนะ 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
ถาด   เหล่ือมทองหลาง 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ศุภรา   สินนอก 
สมหมาย   ทองดีนอก 

พิศ    คิดการ 
ชยัวฒัน์   ใจดี 

นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์  สงนอก 

สมชาย   เพียนอก 
ด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

ประทีป    ประจง 
วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  5 คน       

      

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางพรรณรินี      ใจดี 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายยง       ศรีฤทธ์ิ 
นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร 
นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก 

รองประธานสภา 
ส.อบต. หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 

พรรณรินี   ใจดี 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ยง    ศรีฤทธ์ิ 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 

 

 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายพรหมชาติ   รักไร่ 
นายวทิยา   เวชยนัต ์
นายพนม   พนสันอก 
นายพิเชษฐ ์  คิดการ 
นายขนุศกัด์ิ   ละลี 
นางสาวโสภา   บุญมา 
นางสมจิตร   สัตยซ่ื์อ 
นางอารยา   แขง็ขนั 
นางพยงุ     ประสาทกลาง 
นางระเบียบ   ประจิตร์ 
นางปรียาพร   ประจง 
นายอนุพงศ ์ ย ัง่ยนืศิริ 
นางสาวศศิภา   ชอบการ 
นางสาวมทัยา   ฝาชยัภูมิ 
นางสาวประคอง   คิดการ 

ก านนัต.โนนประดู่ 
ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 10 
ผญ.บา้นหมู่ท่ี 8 
ผญ.บา้นหมู่ท่ี 2 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
นกัวชิาการศึกษา 
ผญ.บา้นหมู่ท่ี 5 
ผญ.บา้นหมู่ท่ี 3 
ผญ.บา้นหมู่ท่ี 1 
พนกังานจา้งเหมา 
นายช่างโยธา 
ผช.จดัเก็บรายได ้
นกัวชิาการเงินและบญัชี 
เจา้พนกังานพสัดุ 

พรหมชาติ    รักไร่ 
วทิยา   เวชยนัต ์
พนม   พนสันอก 
พิเชษฐ ์    คิดการ 
ขนุศกัด์ิ   ละลี 
โสภา   บุญมา 
สมจิตร   สัตยซ่ื์อ 
อารยา   แขง็ขนั 
พยงุ    ประสาทกลาง 
ระเบียบ    ประจิตร์ 
ปรียาพร   ประจง 
อนุพงศ ์ ย ัง่ยนืศิริ 
ศศิภา   ชอบการ 
มทัยา   ฝาชยัภูมิ 
ประคอง    คิดการ 

 

 

 

/เร่ิมประชุม............... 
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เร่ิมประชุม เวลา  14.10 น. 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวน 

สมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 15 คน 
เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชมทราบ และอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ เร่ืองเรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 1)  
     ใหท่ี้ประชุมทราบ แนะน าตวัท่ีราชการโอนยา้ยมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ  านวน 1 ราย 
      1. นายอนุพงศ ์  ย ัง่ยนืศิริ   ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอลาประชุมจ านวน 5 ราย คือ 
      1. นางพรรณรินี   ใจดี        รองประธานสภา 
      2. นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 
      3. นายยง    ศรีฤทธ์ิ  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
      4. นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 
      5. นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี1) ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  
     7  สิงหาคม  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 
     7  สิงหาคม  2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์ โดย 
     ไม่มีการแก้ไข (15 เสียง) 
     2.2 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 14  
           สิงหาคม  2558 
            
            /ประธานสภา... 
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ประธานสภา      ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสภา ขอเล่ือนการับรองรายงานการประชุม 
     สมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ไปในการประชุม 
     สภาคร้ังถดัไป เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร 
มติทีป่ระชุม     รับทราบ ให้เลือ่นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     สมัยสามัญ สมัยที ่2 (คร้ังที ่1) ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่14 สิงหาคม 2558 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 วาระท่ี 2 ขั้นพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ประธานสภา      ขอเชิญประธานกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณฯ ช้ีแจง 
     ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการแปรญตัติ   นายประทีป  ประจง  ประธานกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2559 ไดช้ี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ คร้ังท่ี 2/2558 
     เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     เวลา 10.00 น. ประธานสภาไดแ้จง้ใหส้มาชิกทุกคนทราบ เพื่อเสนอค าแปรญตัติส่งให้ 
     ประธานตรวจสอบการประชุมสภารับหลกัการวาระท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง  
     ตามระเบียบ จึงไดก้ าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติตามระเบียบดงักล่าว 
     เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงไดอ่้านสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญตัติค ารับรอง 
     ของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ท่ีอนุญาตใหป้รับแกไ้ข 
ประธานฯ                       มีท่านใดเสนอแปรญตัติอีกหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
 คณะกรรมการฯ                 มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  แกไ้ขตวัเลข /ขอ้ความ /และปรับลด/ปรับเพิ่มจ านวน 

เ งินและโครงการโดยได้รับความยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                   
โนนประดู่ ดังน้ี หน้า 5  ค  าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559   แก้ไขตัวเลข ตารางด้านล่างทั้งหมด  ประมาณการปี  พ.ศ. 2559    
งบกลาง ตัวเลขเดิม  628,035  แก้ไขเป็น  884,815     ,งบบุคลากร ตัวเลขเดิม  6,998,786   
แก้ไขเป็น  6,788,700   ,  งบด าเนินงาน      ตัวเลขเดิม  7,894,644   แก้ไขเป็น  6,823,585  
,งบลงทุนตัวเลขเดิม  2,697,809  แก้ไขเป็น 2,035,700  ,งบเงินอุดหนุน ตัวเลขเดิม  
1,501,000  แก้ไขเป็น  1,647,200     และรวมจ่ายจากงบประมาณ  ตัวเลขเดิม  19,740,274  
แก้ไข เ ป็น   18 ,200 ,000    ,  แก้ไข   หน้า  36    ข้อ  3 .ค่ าบ ริการโทรศัพท์   ( 2 ) 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ประจ าหวัหนา้ส่วนราชการ เพิ่มขอ้ความ  ข้อความเดิม นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลและปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉล่ียเคร่ืองละไม่เกิน 1,000 
บาท/เดือน /ราย  แก้ไขเพิ่มข้อความเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เกิน 3,000 
บาท  และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้ตัดข้อความ เฉล่ียเคร่ืองละ ทิ้ง  ,หน้า  37   

/ขอ้ 4.งบรายจ่ายอ่ืนๆ... 
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ขอ้ 4.งบรายจ่ายอ่ืนๆ  ข้อความเดิม ไม่มีรายละเอียดค าช้ีแจง  ให้เพิ่มค าช้ีแจงเป็น  4.1 
ค่าจา้งบุคคลภายนอกประเมินความพึงพอใจในการรับบริการประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี   หน้าท่ี 74     ขอ้ 5   และ หน้า 60 ข้อ 1. อาหารเสริม(นม) ประจ าศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นเสว และบา้นหนองอา้ยแหนบ  ในค าช้ีแจง ตัวเลขเดิม  125,879.60  
บาท  แก้ไขตัวเลข เป็น 125,880 บาท  และปรับลด หน้า 44 งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่า
ไม ้ขอ้ 1.1 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้80พรรษา มหาราชินีจ านวน10,000 
บาท ,  ปรับลด หน้าที ่ 74  ขอ้ 5 รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั  จ  านวน  85,015  บาท ไปปรับเพิ่ม 
หน้า 58  ข้อ 4. เงินส ารองจ่าย    ,เพิ่มหน้ารายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยต่อจาก  หนา้ท่ี  25  อีกจ านวน 
4  หน้า  และขอแก้ไข  หน้า 30  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   ขอ้ 1.1.3  ประเภทเงิน
ค่าตอบแทน พิเศษนายก/รองนายก ขอ้ 2. ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. เดือนละ 880 
บาท จ านวน 1 เดือน เป็นเงิน 880 บาท2 อตัรา ข้อความเดิม รวมเป็นเงิน 880 บาท ขอ
แก้ไขตัวเลข   เป็น1,760 บาท  ,เพิ่มเติมขอ้ความ  หน้า  38   ขอ้ 4 .โครงการรณรงค์ขบัข่ี
ปลอดภยั  เพิ่มขอ้ความในค าช้ีแจง  ข้อความเดิม  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค ์
เช่น ค่าวสัดุ ฯลฯ  เพิ่มข้อความ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ขบัข่ีปลอดภยัใน
ต าบล   เช่น ค่าวสัดุ ฯลฯ  , หน้า 38   แผนงานสาธารณสุข    ข้อ 2 ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ข้อที่ 1. ข้อความเดิม 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์โรคติดต่อในต าบล  เพิ่มข้อความเป็น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกนัโรคติดต่อในต าบล  ขอปรับเพิ่มโครงการ               1.) หน้า 59  ขอ้ 5 โครงการ
สนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว  ปรับเพิ่มโครงการ
เป็น  ขอ้ 4.5  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย(แต่งกายสวยดว้ยผา้ไทยในวนัองัคารและวนัศุกร์)   
ใน   ศพด.บา้นเสว  ตั้งไวจ้  านวน  4,200  บาท  และ  ขอ้  4.6  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการ
จดัการศึกษา โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก บา้นเสว  ตั้งไวจ้  านวน  5,600  บาท)  หน้า 
40  ขอปรับเพิม่โครงการ             ขอ้ 6.5 ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย (แต่งกายสวยดว้ยผา้ไทย
ในวนัองัคารและวนัศุกร์)ใน ศพด.บา้นหนองอา้ยแหนบ   ตั้งไวจ้  านวน  4,950  บาท และ 
ขอ้ 6.6  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจดัการศึกษา โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก บา้น
หนองอา้ยแหนบ   ตั้งไวจ้  านวน  6,600  บาท  รวมปรับเพิ่ม จ านวนเงิน 21,350  บาท   
และปรับลดโครงการฯ หน้า 59  โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย (แต่งกายสวย ดว้ยผา้
ไทยในวนัองัคาร และวนัศุกร์) จ  านวน 10,000  บาท   และขอแก้ไขข้อความ   หน้า  62 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ขอ้ 1. ข้อความเดิมโครงการแข่งขนักีฬา
ตา้นยาเสพติด  กีฬา นกัเรียน เยาวชน และประชาชน   

/เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย... 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา อ่ืนๆ ขอตัดข้อความ  นักเรียน  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อื่นๆ 
ออก  และแก้ไขเป็นโครงการแข่งขนั กีฬาตา้นยาเสพติด  กีฬา  เยาวชน และประชาชน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล   ,หน้า 63  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ขอ้ 2.1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ดนตรีพื้นบา้น  เพิ่มค าช้ีแจง เป็น เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจดักิจกรรมเพื่อ 
อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน   หน้า 51   ขอปรับเพิ่มจ านวนเงิน ข้อ 2.วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
ข้อความเดิม จ านวน 10,000  บาท  ปรับเพิ่ม อีก จ านวน  20,000  บาท ,  และ หน้า  54  
ขอปรับเพิ่ม    จ านวนเงิน ขอ้ 8. โครงการปรับปรุงขยายขนาดท่อเมนประปา(เร่ิมจากถงั
ประปา หมู่ท่ี 10 ถึงท่อประปา หมู่ท่ี 4)  ตัวเลขเดิม จ านวน 329,500บาท แก้ไขเป็น  
392,500 บาท  ปรับเพิ่ม   63,000 บาท รวมปรับเพิ่ม จ  านวน  83,000 บาท และแก้ไข
ขอ้ความ หน้า 52 ขอ้1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเกลา้ (คุม้6)บา้น
เสว  แกไ้ข  การด าเนินการ - ลงหินคลุกไหล่ทางกวา้ง เฉล่ียขา้งละ  ข้อความเดิม ขา้งละ 
0.20 เมตร  แก้ไขเป็น 0.50  เมตร และเพิ่ม ความหนาเป็น 0.20 เมตร  ,หน้า 52  ขอ้2.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บา้น(บา้นหนองสะแก หมู่ท่ี5) การ
ด าเนินการ  - เพิ่มข้อความ หนา 0.20 เมตร  ,หน้า 53 ข้อ 3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่  บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3  แกไ้ขขอ้ความ การด าเนินการ –
ลงหินคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละข้อความเดิม 0.20 เมตร แก้ไขเป็น  0.50 เมตร และ
เพิ่ม ความหนา เป็น 0.20 เมตร    และ -งานวางท่อระบายน ้ า คสล.  วางท่อระบายน ้ า 
คสล.(มอก.ชั้น 3) ข้อความเดิม ศก.0.40 เมตร แก้ไขเป็น 0.30 เมตร, ขอ้ 5.โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้ าลน้ทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2  ข้อความเดิม ก่อสร้างตามแบบ อบต.
โนนประดู่   เลขท่ี 01/2558  แก้ไขเป็น เลขท่ี07/2559 หน้า 54 ขอ้ 6โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝายน ้ าลน้สระประปา(ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9 ขอ้ความเดิมก่อสร้างตามแบบ 
อบต.โนนประดู่ เลขท่ี 08/2558  แก้ไข เป็น เลขท่ี 08/2559 , ขอ้ 7.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า คสล.ภายในหมู่บา้น บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10   -งานท่อระบายน ้ า  ข้อความ
เดิม 7 จุด แก้ไขเป็น 5 จุด ส่วนท่ี 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  หน้า  
75   ประมาณการ ปี 2559  ขอ้(4)ค่าบริการทดสอบคุณภาพน ้าประปา  ปี 2559  ตัวเลขเดิม 
จ  านวน 10,000  บาท  แก้ไขเป็นจ านวน  9,000 บาท  หน้า 74  ขอ้ 2  ป้ัมหอยโข่ง ขนาด 
5.5 HP  220 โวลต(์V) ปี 2559  ข้อความเดิม  ไม่ไดใ้ส่จ านวนเงิน  เพิ่มเติม จ  านวนเงิน 
41,000 บาท  หน้า 78  รายการจ าแนกค่าใช้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ข้อ 1. 
ประมาณการรายจ่ายในปี งบประมาณ 2559(รวมเงินอุดหนุน+เฉพาะการ) ตัวเลขเดิม   
แก้ไขตัวเลข เป็น 19,010,000  บาท   

/ขอ้ 2 ประมาณการรายจ่าย... 
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ขอ้ 2 ประมาณการรายจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจา้ง    ตัวเลขเดิม  
6,043,963     แก้ไขตัว เลขเป็น 5,918,759 ,  ขอ้ 2) (3)เงินค่าจา้งชั่วคราว  ตัวเลขเดิม 
686,480 แก้ไขเป็น 687,480  ข้อ 3) (2)เงินค่าเช่าบา้น ตัวเลขเดิม 123,000  แก้ไขเป็น 
117,600   , ขอ้3) (7) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ตัวเลขเดิม 790,999 แก้ไข
เป็น 718,195 ,และ ขอ้ 1 คิดเป็นร้อยละ ตัวเลข เดิม 33.20 แก้ไขเป็น 31.13  ขอ้ 2. คิดเป็น
ร้อยละ  ตัวเลขเดิม  47.59  แก้ไขตัวเลข เป็น 44.64  และช้ีแจงรายละเอียด  หน้า 74 
บรรทดัแรก หายไปมีขอ้ความดงัน้ี  (3) ค่าจา้งเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บา้น  
จด มาตรวดัน ้ า  ตั้งไว ้ 36,000  บาท    หน้า 75  บรรทดัแรกหายไป  มีขอ้ความดงัน้ี (8) 
ค่าจา้งเหมาอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนประดู่ ตั้งไว ้7,000 บาท  ขอปรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2559  จากเดิม 
เรียงตามแผนงาน ขอปรับเป็น เรียงตามหน่วย งาน  เร่ิมจาก 1. ส านกัปลดัอบต.  2. กอง
คลงั   3.กองช่าง  4.ส่วนการศึกษา 5. งบกลา และส่วนท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาโดยงบประมาณใชจ่้ายแต่ละแผนงาน  ไม่มีเปล่ียนแปลง  

นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 แจง้วา่ไม่ไดย้ืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั จึงไม่สามารถ 
     แกไ้ขเปล่ียนแปลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณไดต้ามระเบียบ 
      ตั้งขอสังเกต งบประมาณท่ีตั้งไวป้ระโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษตวัเลข 
     ไม่ลงตวั 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 ตั้งขอ้สังเกต โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า จากเดิม 
     ก าหนด 7 จุด ต่อไปเหลือเพียง 5 จุด 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 ตั้งขอ้สังเกต ยอดรวมกิจการประปาตอ้งเท่ากนั 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี    ผูอ้  านวยการกองช่าง การด าเนินงานก่อสร้างไดใ้ชห้ลกัการค านวณตามหลกั 
     วชิาการตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและงบประมาณ 
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ    การจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณไดด้ าเนินการใหค้รอบคลุมทุกดา้นตาม 
     หนงัสือสั่งการการจดัท างบประมาณดา้นน้ีจึงไม่อาจสนองต่อความตอ้งการของ 
     สมาชิกไดค้รบถว้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
ประธานสภา     สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 วาระที ่2 ขั้นแปรญตัติเป็นรายข้อตามความเห็นชอบของคณะ 
     กรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ทุกประการ 
     3.2 ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบ 
ประธานสภา      ก่อนท่ีสมาชิกสภาจะลงมติวาระท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติั  
     งบประมาณรายจ่าย ขอใหส้มาชิกสภาแต่ละท่านแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
 
            /นายสมชาย เพียนอก... 
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นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 โครงการท่ีจดัท าโครงการของหมู่ท่ี 5เป็นไปตามความ 
     ตอ้งการของหมู่บา้น 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.โนนประดู่ ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ขอขอบคุณสมาชิกอบต.ทุกท่านท่ีใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัท่ีไดจ้ดัท าเสนอให้ 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา ในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 ท่ีผา่นมา 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอความเห็นเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (15 เสียง) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 วาระที ่3 ขั้นลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานผลด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ไตรมาสท่ี 3  
           (เมษายน – มิถุนายน 2558) 
ประธานสภา      เชิญปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงรายละเอียด และประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียดตามขอ้บญัญติังบประมาณ 
     รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน  
     2558) ดงัน้ี 
     1. รายได้จัดเกบ็เอง จ านวน 91,889.26   บาท 
      1) หมวดภาษีอากร    11,481.44 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 7,588.10 บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   38,182.72 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    34,637  บาท 
     1.2 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 3,507,691.83 บาท 
     1.3 หมาดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน  499,995  บาท 
     2. รายจ่าย   จ านวน   4,526,019.13 บาท 
      1) งบกลาง    308,674  บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   914,430  บาท 
      4) ค่าตอบแทน     12,000  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    754,781.41 บาท 
      6)ค่าวสัดุ    508,738.44 บาท 
      7)ค่าสาธารณูปโภค   99,029.28 บาท 
      8) เงินอุดหนุน    645,000  บาท 
      9) รายจ่ายอ่ืน    811,766  บาท 
          /2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุน... 
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     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2,542,139 บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม    359,000  บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558   5,828,517.02 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558 4,777,071.64 บาท   
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) 
     4.2 รายงานผลด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 
            2558 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภา 
     อนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียด ผลการด าเนินการตามขอ้บญัญติั  
     ตามงบประมาณรายจ่ายดงัน้ี 
     รายงานผลการด าเนินงาน (งบเฉพาะการงานกิจการประปาประจ าปีงบประมาณ 2558 
     ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) ดงัน้ี 
     1. รายรับ  จ านวน 237,835  บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 4,440  บาท 
      2) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค   159,395  บาท 
      3) หมวดเงินอุดหนุน    74,000  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน 134,563.70 บาท 
      1) ค่าใชส้อย     32,400  บาท 
      2) ค่าวสัดุ     45,996.35 บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    56,167.35 บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558   440,426.72 บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์รายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     เฉพาะกจิการประปาประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถุนายน 2558)ง 
ระเบียบวาระที ่5     วาระอืน่ๆ  
ประธานสภา      ขอเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิด 
     เห็น ช้ีแจงข่าวสาร 
ผูใ้หญ่บา้นม.2      นายพิเชษฐ ์  คิดการ โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าลน้ม.2 งบประมาณการก่อสร้าง 
     นอ้ยเกินไป การก่อสร้างอาจไม่แขง็แรงถาวร 
           /ผูอ้  านวยการกองคลงั... 
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ผูอ้  านวยการกองช่าง    ไดค้  านวณตามหลกัวชิาการแลว้ ตามกรอบงบประมาณท่ีมีอยูจ่  ากดั 
ปลดัอบต.      งบประมาณการก่อสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
     การปรับปรุงแบบแปลนก่อสร้างท าใหง้บประมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลงสมควรด าเนินการ 
     โอนลดโอนเพิ่มได ้ตามขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 โครงการก่อสร้างฝ่ายน ้าลน้อยากให้มีการเปล่ียนแปลง 
     แบบแปลน เพิ่มการแบ่งแยกงบประมาณรายจ่ายด าเนินการ 
นายอารยา  แขง็ขนั    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 ขอ้ช้ีแจงประเด็นการตอบกระทูถ้ามของนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เน่ืองจากตนเอง 
     ถูกพาดพิงและขออนุญาตประธานสภาแจกเอกสารช้ีแจงใหส้มาชิกสภาทุกคนทราบ 
     โดยมอบหมายให้นางพยงุ ประสาทกลาง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 เป็นผูแ้จกเอกสารใหส้มาชิก 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภาอนุญาต ไดช้ี้แจงประเด็นท่ีตนเองถูกพาดพิง 
     ในการช้ีแจงคณะกรรมกรรมประเด็นของอนุกรรมการปปช.ประเมินอปท.ดา้นความ 
     โปร่งใส เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2558ท่ีผา่นมา ตามท่ีไดช้ี้แจงไปนั้นตนเองไม่ได ้
     หมายความวา่กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ ไดรั้บรางวลัในปี 2557 และปิด 
     บญัชีไดใ้นปี 2557 ซ่ึงไม่ตอ้งการสร้างความขดัแยง้กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ตนเองช้ีแจงเอกสารตามขอ้เทจ็จริงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไม่ตอ้งการสร้างความขดัแยง้กบัผูน้ าชุมชนเม่ือขดัแยง้อยา่งไรก็ตอ้งปฏิบติั 
     งานร่วมกนัภายในต าบลอยูแ่ลว้ 
ประธานสภา      การลดปัญหาความขดัแยง้ขอใหทุ้กคนทุกฝ่ายรู้จกัหนา้ท่ีการท างานของ 
     แต่ละฝ่าย 
นายสมนึก  ชุ่มสีดา    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 ช้ีแจงวา่ขอใหช่้างตรวจสอบน ้าประปาหมู่ท่ี 4 ไหลนอ้ย 
     ไม่สม ่าเสมอ 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 การส่งเอกสารขอให้รับส่งไม่ควรเร่งรัดการประชุมสภา 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบล หากเอกสารไม่พร้อม 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา     สั่งปิดประชุม เวลา 15.45 น.  
 
 
 
                                                      ลงช่ือ            วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการจึงไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

                                                       ลงช่ือ             ศกัดา      ประจิตร   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายศกัดา    ประจิตร)        
      สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2      
 

               ลงช่ือ               สมชาย    เพียนอก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

       สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ               สมนึก   ชุ่มสีดา    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       
      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 

                                             รับรองรายงานการประชุม 

           สุภาวรรณ  นากุดนอก 
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

          
 
      
      
  
   
    
      
 
      
        
 
   


