
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่4  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  17   เดือนธันวาคม    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี   ใจดี 

นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นายประทีป    ประจง 
นายศกัดา    ประจิตร 
นายชยัวฒัน์    ใจดี 

นายสมนึก     ชุ่มสีดา 
นายสมชาย    เพียนอก 
นายนพคุณ   โชคศิริตระกูล 
นายยนัต ์   สงนอก 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายประหยดั   มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
นายพิศ      คิดการ 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
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 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
เลขานุการสภา 
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี    ใจดี 

ถาด     เหล่ือมทองหลาง 
ดาหวนั  วิเศษศรี 
ประทีป    ประจง 
ศกัดา        ประจิตร 
ชยัวฒัน์    ใจดี 

สมนึก    ชุ่มสีดา 
สมชาย    เพียนอก 
นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์   สงนอก 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ประหยดั    มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
พิศ     คิดการ 
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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นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

นางศุภรา    สินนอก 
นายยง       ศรีฤทธ์ิ 
นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร 
นางสมหมาย  ทองดีนอก 

ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
 

ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

ศุภรา    สินนอก 
ยง    ศรีฤทธ์ิ 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
สมหมาย  ทองดีนอก 
 

 

 

           รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางเพช็ร    พิมพก์ลาง 
นางสาวอ านวย   ประจิตร์ 
นายธีระวฒิุ    ณ วชิา 
นายจกัรภทัร  โตนน ้าขาว 
นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 
นางสาวพชัรณญัญ ์ พุฒกลาง 
นางสาวโสภา   บุญมา 
นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 

นางสาววลิาวณัย ์  โมรานอก 
นางประนอม   วงศอ์  ามาตร 
นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นางสาวสุภาพร   ทั้งทอง 
นางสาวศศิภา   ถาวรชาติ 
นางสาวเรณู      สนนอก 
นายอาทิตย ์  อินทวี 
นายอภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
นายบุญส่ง   โคตรประทุม 
นางศรีไพร   ฟักเป่ียม 
นายสมชาย   ฟักเป่ียม 
นายประมาน    ประจง 
นายพุทธพล   เชยโพธ์ิ 
นายอนุพงศ ์  ย ัง่ยนืศิริ 
นาวาสกาญจนา   ช่างเหล็ก 
นางปรียาพร   ประจง 

ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 3 
ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 1 
ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 5 
ผช.ผญ.บา้นหมู่ท่ี 2 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดัอบต. 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานธุรการ 
บุคลากร 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานขบัรถยนต์EMS 
ผช.จนท.ป้องกนัฯ 
พนกังานขบัรถยนต ์EMS 
พนกังานจา้งเหมา 
ภารโรง 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
นายช่างโยธา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 

เพช็ร    พิมพก์ลาง 
อ านวย   ประจิตร์ 
ธีระวฒิุ    ณ  วชิา 
จกัรภทัร  โตนน ้าขาว 
นิภารัตน์   พลดงนอก 
พชัรณญัญ ์ พุฒกลาง 
โสภา   บุญมา 
พิศมยั     ศรีแจง้รุ่ง 
วลิาวณัย ์  โมรานอก 
ประนอม  วงศอ์  ามาตร 
ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
สุภาพร   ทั้งทอง 
ศศิภา    ถาวรชาติ 
เรณู   สนนอก 
อาทิตย ์  อินทวี 
อภเกียรติ  ควนัพิมาย 
บุญส่ง   โคตรประทุม 
ศรีไพร   ฟักเป่ียม 
สมชาย   ฟักเป่ียม 
ประมาน   ประจง 
พุทธพล   เชยโพธ์ิ 
อนุพงศ ์   ย ัง่ยนืศิริ 
กาญจนา   ช่างเหล็ก 
ปรียาพร     ประจง 

 

/เร่ิมประชุม............... 
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เร่ิมประชุม เวลา  14.45 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 4  ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 1)  
     ใหท่ี้ประชุมทราบ  

   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ขาดประชุม จ านวน  5  ราย  
  ดงัน้ี  

      1. นางสมหมาย   ทองดีนอก   สมาชิกสภาอบต. หมู่  3 
      2. นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร   สมาชิกสภาอบต. หมู่  4 
      3. นายยง ศรีฤทธ์ิ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8 
      4.  นางศุภรา  สินนอก  สมาชิกสภาอบต. หมู่  8 
      5. นายด ารง ปรารถนาศกัด์ิ สมาชิกสภาอบต. หมู่  10 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2558 
     เม่ือวนัท่ี  14 สิงหาคม  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 23 (คร้ังท่ี 2 ) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
     2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดทกัทว้งรายงานกระประชุมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานกระประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข 
     15 เสียง 
     2.2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา สมยัวสิามญั สมยัท่ี 1 (คร้ังท่ี1) ประจ าปี 2558   
     เม่ือ  21 สิงหาคม  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 
     21   สิงหาคม  2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
            /ประธานสภา... 
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ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์ โดย 
     ไม่มีการแก้ไข (15 เสียง) 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามปี (2559 – 2561) ท่ีเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  1)  
ประธานสภา      ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการเพิ่มเติม 
     แผนพฒันาสามปี  
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่  ช้ีแจงการเพิ่มเติมแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     เน่ืองภารกิจแผนงานในขณะน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจเพิ่มมากข้ึนจึงมีความ 
     จ าเป็นตอ้งปรับเพิ่มเติมแผนงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้สามารถใชเ้งินงบประมาณเงิน 
     สะสมประจ าปี หรือโอนเงินงบประมาณใหส้ามารถใชไ้ดท้นัภายในปี  2559  รายละเอียด 
     ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบช้ีแจง  
ประธานสภาฯ      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียด 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์ พลดงนอก  ไดช้ี้แจงรายละเอียดแผนพฒันาต าบลเพิ่มเติม  
     (ฉบบัท่ี  1) ไดด้ าเนินการตามกระบวนการเพิ่มเติมแผนงานเรียบร้อยแลว้ จึงขอเสนอ 
     รายละเอียดเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ดงัน้ี   
     1.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม   จ านวน  1 โครงการ 
     2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน    2 โครงการ 
     3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวน  - โครงการ 
     4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตร  จ านวน  - โครงการ 
     5.  ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  จ านวน  - โครงการ 
     6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน  3 โครงการ 
     7.  ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่อเท่ียว ศาสนา จ านวน  1 โครงการ 
           วฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
     8.  ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี จ านวน  6 โครงการ 
     9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติ จ านวน   - โครงการ 
          และทรัพยสิ์น 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   จ  านวน  - โครงการ 
           และส่ิงแวดลอ้ม  
ประธานสภาฯ                      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
              
            /มติทีป่ระชุม... 
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มติทีป่ระชุมฯ                   เห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี (2559 – 2561) ทีเ่พิม่เติม (ฉบับที ่ 2) โดยเสียง 

ส่วนใหญ่   14   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   จ านวน   10  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้  
1.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม   จ านวน  1 โครงการ 

     2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน    2 โครงการ 
     3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวน  - โครงการ 
     4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตร  จ านวน  - โครงการ 
     5.  ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาสาธารณสุข  จ านวน  - โครงการ 
     6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน  3 โครงการ 
     7.  ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาการท่อเท่ียว ศาสนา จ านวน  1 โครงการ 
           วฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
     8.  ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี จ านวน  6 โครงการ 
     9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติ จ านวน   - โครงการ 
          และทรัพยสิ์น 
     10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   จ  านวน  - โครงการ 
           และส่ิงแวดลอ้ม 
     3.2 การปรับอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ(แบบ สถ.ศพด1) 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจง 
     รายละเอียด 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ช้ีแจงวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     ไดก่้อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบเสร็จเรียบร้อยตามแบบ 
     สถ.ศพด.1 เสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้งเรียบร้อยแลว้ แต่มีความประสงค ์
     จะปรับปรุงอาคารศูนยเ์ด็กเดิมหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ เพื่อใหอ้าคารเด็กท่ีใชห้นัอยู ่
     ทางทิศตะวนัออก จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบนัไดทางข้ึนอาคารจากดา้นเหนือมาอยู ่
     ดา้นทิศใตเ้พื่อใหเ้กิดความสะดวกในการใชป้ระโยชน์ของเด็กในศูนยเ์ด็ก 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอความเห็นเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุมเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับปรุงแนวกั้นหน้าต่างราวและบันไดทางขึน้ศูนย์ 
     มาทางด้านทิศใต้โดยไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     3.3 การขอความเห็นชอบท่ีสาธารณะประโยชน์ก่อสร้างประปา หมู่ท่ี 4 บา้นส าโรง 
ประธานสภา      ขอใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ช้ีแจงวา่ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ไดเ้ขียนโครงการขอรับการสนบัสนุนก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่ 
     (ตามบญัชีหมู่บา้นท่ีขาดแคลนแหล่งน ้า) ในปีงบประมาณ 2560 จากกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองทอ้งถ่ิน และตามระเบียบใหม่ ใหส่้วนราชการท่ีจะของบประมาณตอ้งท าเร่ือง 
             /ขออนุญาต... 
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     ขออนุญาตใชท่ี้สาธารณะใหเ้รียบร้อยตามระเบียบราชการ จึงใหส้ภาใหค้วามเห็นชอบ 
     ใชท่ี้สาธารณะประโยชน์หนองใหม่ บา้นส าโรง หมู่ท่ี 4 ตามหนงัสือส าคญัท่ีหลวง 
     เลขท่ี นม 54 เน้ือท่ี 0-2-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ใน 
     ในปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้ใช้ทีส่าธารณะประโยชน์  
     แปลงหนองใหม่ หมู่ที ่4 บ้านส าโรง ตามหนังสือส าคัญทีห่ลวงเลขที ่นม 54 เนื้อที่ 
     0-2-00 ไร่ เพือ่ก่อสร้างระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่     
     3.4 ขอความเห็นชอบใหท่ี้สาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 
     บา้นหนองอา้ยแหนบ 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายอบต.   ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดเ้ขียนโครงการขอรับการสนบัสนุน 
     งบประมาณจากกรมส่งเสริมเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น บา้นหนองอา้ยแหนบ 
     หมู่ท่ี 8 ในปีงบประมาณ 2560 จึงตอ้งท าเร่ืองขออนุญาตการใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ 
     ในการก่อสร้างระบบประปาตามระเบียบราชการ จ านวน 2 แปลง  
      1. ท่ีสาธารณะประโยชน์หนองหวันอน หนงัสือส าคญัท่ีหลวงเลขท่ี นม 113 
          บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 0-1-00 ไร่  
      2. ท่ีสาธารณะประโยชน์หนองปรือ หนงัสือส าคญัท่ีหลวง เลขท่ี นม 300  
           บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 0-0-10 ไร่ 
ประธานสภา     หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบดว้ยเสียงส่วนใหญ่ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ใหใ้ชท่ี้สาธารณะประโยชน์ 
     ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 จ  านวน 2 แปลง ดงัน้ี 
      1. ท่ีสาธารณะประโยชน์หนองหวันอน หนงัสือส าคญัท่ีหลวงเลขท่ี นม 113 
          บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 0-1-00 ไร่  
      2. ท่ีสาธารณะประโยชน์หนองปรือ หนงัสือส าคญัท่ีหลวง เลขท่ี นม 300  
           บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 0-0-10 ไร่ 
     3.5 ขอความเห็นชอบใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
     บา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ช้ีแจงรายละเอียด 
นายกอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ช้ีแจงรายละเอียด ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไดรั้บจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 เป็นค่าก่อสร้างระบบประปา 
     หมู่บา้นขนาดใหญ่ บา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 จึงจ าเป็นตอ้งท าเร่ืองขออนุญาตใช ้
     ท่ีสาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นใหถู้กตอ้งตามระเบียบราชการ 
            /ท่ีดินสาธารณะ... 
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     ท่ีดินสาธารณะประโยชน์แปลงท่ีป่าชา้ ตามหนงัสือส าคญัท่ีหลวงเลขท่ี นม 112 
     บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ  0-2-00 ไร่ 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้ใช้ทีส่าธารณะประโยชน์ 
     ทีป่่าช้าในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แปลง ตามหนังสือส าคัญที่หลวง 
     เลขที ่นม 112 บางส่วนเนือ้ที่ประมาณ 0-2-00 ไร่ 
     3.6 ขอความเห็นชอบใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น 
     หนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 บา้นหนองอา้ยแหนบ 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
ปลอัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ช้ีแจงรายละเอียดดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไดรั้บอนุมติัจดัสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
     (สถ.ศพด.1) เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปี 
     งบประมาณ 2558 ซ่ึงไดด้ าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ และมีการใชป้ระโยชน์จาก 
     ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ มาตั้งแต่ปี 2550 แต่ไม่ได ้
     มีการขออนุญาตใหถู้กตอ้งตามระเบียบราชการ จึงขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
     ประโยชน์เพื่อเปิดเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 แปลนท าเล 
     เล้ียงสัตวต์ามหนงัสือส าคญัท่ีหลวง เลขท่ี นม 298 เน้ือท่ีบางส่วนประมาณ 2-1-00 ไร่ 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ให้ใช้ทีส่าธารณะประโยชน์ 
     เพือ่เปิดเป็นศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที ่8 แปลนท าเลเลีย้งสัตว์  
     ตามหนังสือส าคัญทีห่ลวง เลขที่ นม 298 เนือ้ทีบ่างส่วนประมาณ 2-1-00 ไร่ 
     3.7 ขอความเห็นชอบใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
     บา้นเสว หมู่ท่ี 6 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงรายละเอียด 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดเ้ขียน 
     โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว ประจ า 
     ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการจึงตอ้งขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีสาธารณ 
     ประโยชน์ก่อนด าเนินการ แปลงหนองไร่ตามหนงัสือส าคญัท่ีหลวงเลขท่ี นม 111  
     บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 2-2-25 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบดว้ยเสียงส่วนใหญ่ 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ใหใ้ชท่ี้สาธารณะประโยชน์ 
     เพื่อก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว แปลงหนองไร่ ตามหนงัสือส าคญัท่ีหลวง 
     เลขท่ี 111 บางส่วนเน้ือท่ีประมาณ 2-2-25 ไร่ 
           /ระเบียบวาระที4่.... 



 
-8- 

 
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
     4.1 รายงานผลด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ไตรมาสท่ี 4  
           (กรกฎาคม – กนัยายน 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 4 (กรกฎาคม – กนัยายน  
     2558) ดงัน้ี 
     1. รายได้จัดเกบ็เอง จ านวน 107,087.23   บาท 
      1) หมวดภาษีอากร    14,802.70 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 26,477.80 บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   52,968.73 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    12,838  บาท 
     1.2 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 3,206,436.49 บาท 
     1.3 หมาดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน  520,248 บาท 
     2. รายจ่าย   จ านวน   4,526,019.13 บาท 
      1) งบกลาง    483,281.80 บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,016,034.84 บาท 
      4) ค่าตอบแทน     568,030 บาท 
      5) ค่าใชส้อย    1,359,696.98 บาท 
      6)ค่าวสัดุ    796,022.36 บาท 
      7)ค่าสาธารณูปโภค   117,296.97 บาท 
      8) เงินอุดหนุน    285,784.96 บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์    86,050  บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  948,300  บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน    18,000  บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  6,035,957 บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม    379,000  บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558   7,205,527.31 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ วันที ่30 กนัยายน 2558 5,345,069.74 บาท 
 
            /มติทีป่ระชุม...   
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มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 
     4.2 รายงานผลด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 
            2558 ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 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 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) ดงัน้ี 
     1. รายรับ  จ านวน 232,571.60  บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,070  บาท 
      2) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค   129,560  บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   1,441.60 บาท 
      4) หมวดเงินอุดหนุน    99,500  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน 210,181.42 บาท 
      1) ค่าใชส้อย     60,600  บาท 
      2) ค่าวสัดุ     67,106.60 บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    82,474.82 บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558   530,431.72 บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์รายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     เฉพาะกจิการประปาประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 
     4.3 รายงานรายรับ-รายจ่าย ตามขอ้บญัญติังบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 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 
            /1.หมวดภาษีอากร... 
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      1) หมวดภาษีอากร    115,599.12 บาท 
      2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  51,020.15 บาท 
      3) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   169,882.74 บาท 
      4) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    125,614.00   บาท 
      5) รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้           12,869,831.46 บาท  
      6) หมวดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน             5,366,173.00         บาท 
     รวมเงินรายรับตามประงบประมาณทั้งส้ิน               18,698,120.47         บาท 
                    รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  11,959,616       บาท  
        รวมรายรับทั้งส้ิน               30,657,736.47    บาท  
     2. รายจ่าย   จ านวน   16,429,128.08     บาท 
      1) งบกลาง                 1,090,090.80      บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  1,985,880.00  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   3,767,949,84   บาท 
      4) ค่าตอบแทน        623,650.00  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    3,475,441.90     บาท 
      6)ค่าวสัดุ    1,570,501.44    บาท 
      7)ค่าสาธารณูปโภค        399,713.14   บาท 
      8) เงินอุดหนุน    1,651,784.96    บาท 
      9) ค่าครุภณัฑ์          86,050.00  บาท 
      10) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        948,300.00   บาท 
      11) รายจ่ายอ่ืน          829,766.00   บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  11,956,616   บาท 
      รวมรายรับจริงสูงกว่า รายจ่าย  จ านวน  2,271,992.39  บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 

     4.4 รายงานรายรับ-รายจ่าย  งบเฉพาะการกิจการประปา  ตามขอ้บญัญติังบประมาณ  
     ประจ าปี พ.ศ. 2558  

ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภา 
     อนุญาต 
 
           /ผูอ้  านวยการกองคลงั... 
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ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา ช้ีแจงรายละเอียด ผลการด าเนินการตามขอ้บญัญติั  
     ตามงบประมาณรายจ่ายดงัน้ี 
     1. รายรับ  จ านวน 851,062.28   บาท 
      1) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  562,765   บาท 
      2) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต   12,180  บาท 
      3) หมวดจากทรัพยสิ์น    2,617.28 บาท 
      4) หมวดเงินอุดหนุน    273,500  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน 761,057.28 บาท 
      1) งบกลาง         5,562   บาท 
      1) ค่าใชส้อย                            170,740  บาท 
      2) ค่าวสัดุ     252,616.27 บาท 
      3) ค่าสาธารณูปโภค    242,690.10 บาท 
      4) ค่าครุภณัฑ์     89,448.91 บาท 
     รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  จ านวน       90,005  บาท 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์รายงานผลการด าเนินการตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     เฉพาะกจิการประปาประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 
    4.5 รายงานการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2558 งวดท่ี 2 (6 เดือนหลงั) 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     ช้ีแจงรายละเอียดการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 2558 งวดท่ี 1 โดยมอบหมาย 
     ใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงรายละเอียดและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา   บุญมา ไดช้ี้แจงรายละเอียดการจดัเก็บรายได ้ระยะ 6 เดือน 
     ประจ าปี   2558  งวดท่ี 2 /2558 (เมษายน  2558 –กนัยายน   2558) ดงัน้ี 
     1. หมวดภาษีอากรจดัเก็บได ้   26,284.14    บาท   
               1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   13,658  บาท 
          1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    12,202.14 บาท 
          1.3 ภาษีป้าย     424  บาท 
     2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดัเก็บได ้ 34,065.90 บาท 
               2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตขายสุรา    989.40 บาท 
          2..2 ค่าธรรมเนียมปิดแผน่ประกาศ   150 บาท     
          2.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  746.50  บาท 
          2.3 ค่าปรับผดิสัญญา     31,205   บาท 
          2.4 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   375 บาท 
           /2.5ค่าใบอนุญาต... 
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          2.5 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ    100    บาท  
          2.6 ค่าธรรมเนียมขดุดินถมดิน    500 บาท 
     3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น       91,151.45 บาท 
     4. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด             47,475 บาท 
         4.1 ค่าจ  าหน่ายเศษของ     240 บาท 
         4.2 ค่าขายแบบแปลน     37,100 บาท 
         4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   1,080 บาท 
         4.4 รายไดเ้บด็เตล็ด 
      (1) เงินชดเชยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ  3,850 บาท 
      (2) รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    5,205 บาท 
     5. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้ปท.     6,714,128.32 บาท 
     6. เงินอุดหนุนทัว่ไป    1,020,243 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน   7,933,347.81 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใด จะสอบเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  เป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) 
     รายงานผลการจดัเก็บรายได ้รวม 6 เดือน งวดท่ี 1 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) 

    4.6  รายงานการจดัเก็บรายไดง้บประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558  
   งวดท่ี 2 (6 เดือนหลงั) 

ประธานสภา     เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจง 
    การจดัเก็บรายได ้เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558 งวดท่ี 1 (6 เดือนแรก) ไดม้อบหมายให ้
    ผูอ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด 
ผูอ้  านวยการกองคลงั   นางสาวโสภา  บุญมา  ช้ีแจงรายละเอียด การจดัเก็บรายไดง้บประมาณรายจ่าย 
    เฉพาะกิจการประปา ประจ าปี 2558 งวดท่ี 2 (เมษายน  2558   – กนัยายน  2558) ดงัน้ี 
    1. รายไดจ้ดัเก็บเอง จ านวน  6,510   บาท  ดงัน้ี 
     1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  6,510 บาท    
      (1) ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอใชน้ ้า  410 บาท 
      (2) ค่ามาตรวดัน ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 4,500 บาท 
      (3) ค่าถอดเก็บรักษาหรือยา้ยมาตรวดัน ้า 1,600 บาท 
     1.2 หมวดรายไดจ้าการสาธารณูปโภคการพาณิชย ์ 288,955   บาท 
      (1) ค่าจ  าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า  241,705    บาท 
      (2) ค่าบ ารุงรักษามาตรวดัน ้าประจ าเดือน 47,250     บาท 
     1.3 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น    1,441.60 บาท 
          /2.เงินอุหนุนเงินช่วยเหลือ... 
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    2. เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 173,500   บาท 
     รวมรายรับทั้งส้ิน    470,406.60 บาท 
ประธานสภา     สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) รายงานการจัดเกบ็รายได้งบประมาณรายจ่าย 
    เฉพาะการกจิการประปา ประจ าปี 2558 งวดที ่1 (6 เดือนแรก) ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) 
ระเบียบวาระที ่5    เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา     เชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 สอบถามการใชง้บประมาณสูบน ้าเขา้สระประปาของ 
     หมู่บา้นเหตุใดตอ้งมาเบียดเบียนพี่นอ้งประชาชนใหสู้บน ้าเขา้สระประปา 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต. ช้ีแจงวา่การบริหารงานประปาหมู่บา้น 
     เป็นหนา้ท่ีของอบต.ใหก้ารบริการน ้าใหพ้ี่นอ้งประชาชน เพื่อการอุปโภค บริโภค 
     เบ้ืองตน้แต่ในการจดัหาแหล่งน ้าเพื่อผลิตน ้าประปาเป็นหนา้ท่ีของพี่นอ้งประชาชน 
     ทุกคนร่วมกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาความเดือนร้อนในฤดูแลง้ และเป็นนโยบายของผูว้า่ 
     ราชการจงัหวดั ใหทุ้กส่วนร่วมรับผดิชอบร่วมกนัทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทอ้งถ่ิน 
     และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งแกปั้ญหาล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา 
น.ส.พชัรณญัญ ์พุฒกลาง    ผอ.รพ.สต.โนนประดู่ ไดช้ี้แจงสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในต าบลโนนประดู่ 
     จ านวน 6 ราย หมู่ท่ี 1 จ  านวน 4 ราย หมู่ท่ี 6  จ  านวน 1 ราย และหมู่ท่ี 7 จ  านวน 1 ราย 
     ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากจากคนท่ีอยูภ่ายนอกพื้นท่ี จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ 
     ส ารวจก าจดัลูกน ้ายุง่ลายและวธีิการพน่หมอกควนัแบบใหม่ก่อนเกิดเหตุโดยใช ้
     เคร่ืองฉีดพน่ในรัศมี 50 เมตร การก าจดัยุง่แบบใหม่มี 3 คร้ัง คือ หลงัเกิดเหตุ 7 วนั 
     14 วนั และ 21 วนั 
นายชยัวฒัน์    ใจดี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
     
                                                      ลงช่ือ                ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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  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 

 

          
 
      
      
  
   
    
      
 
      
        
 


