
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2557   
วนัที ่  26   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ   นากุดนอก 

นางพรรณรินี    ใจดี 

นายประทีป     ประจง 
นายศกัดา      ประจิตร 
นางดาหวนั    วเิศษศรี 
นางถาด     เหล่ือมทองหลาง 
นางศุภรา      สินนอก 

นายชยัวฒัน์     ใจดี 

นายยง      ศรีฤทธ์ิ 
นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นายพนูศกัด์ิ     ประจิตร 
นายสมนึก    ชุ่มสีดา 
นายพิศ          คิดการ 
นายสมชาย     เพียนอก 
นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายประสิทธ์ิ     ลอยนอก 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นายประหยดั    มารัตนะ 
นายยนัต ์     สงนอก 

นายวรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี    ใจดี 

ประทีป     ประจง 
ศกัดา      ประจิตร 
ดาหวนั    วิเศษศรี 
ถาด     เหล่ือมทองหลาง 
ศุภรา      สินนอก 

ชยัวฒัน์     ใจดี 

ยง      ศรีฤทธ์ิ 
พรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

พนูศกัด์ิ     ประจิตร 
สมนึก    ชุ่มสีดา 
พิศ          คิดการ 
สมชาย     เพียนอก 
นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
สมหมาย   ทองดีนอก 

ประสิทธ์ิ     ลอยนอก
ด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ
ประหยดั    มารัตนะ 
ยนัต ์     สงนอก 

วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  -    คน       

      

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

  

ไม่มี 

 

   

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางอารยา   แขง็ขนั 
นายประสิทธ์ิ     มุง้ต่อบวั 
นางระเบียบ     ประจิตร 
นายอุดมศกัด์ิ    เสนนอก 
นายพิเชษฐ ์   คิดการ 
นายพนม  พนสันอก 
นายประสาท  ชยัเพชร 
นายพรหมชาติ  รักไร่ 
นายประยงค ์ เวชยนัต ์ 
นายชุ่ม  คิดการ 
นายสุพจน์  นากุดนอก 
นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 
นายฉลวย  ทิศกระโทก 
นางสาวโสภา  บุญมา 
นางปรียาพร  ประจง 
นางอรชร  พนมศิลป์ 
นายสมชาย  ฟักเป่ียม 
นายมานะ  สนนอก 
นายอภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
นางประนอม  วงคอ์ ามาตร 
นายสมศกัด์ิ  พลที 
พ.จ.อ.สมหมาย  เตโพธ์ิ 
นางสาวเรณู  สนนอก 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  5 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  10 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  1 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  7 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  2 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  8 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9 
ก านนัต าบลโนนประดู่ 
นายกอบต.โนนประดู่ 
รองนายกอบต. 
รองนายกอบต. 
จนท.วเิคราะห์ฯ 
เลขานุการนายกอบต. 
ผอ.กองคลงั 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ภารโรง 
ผูป้ฏิบติังาน EMS 
ผช.จนท.ป้องกนัฯ 
จพง.ธุรการ 
ผูป้ฏิบติังาน EMS 
เจา้พนกังานป้องกนัฯ 
นกัพฒันาชุมชน  
 

อารยา   แขง็ขนั 
ประสิทธ์ิ     มุง้ต่อบวั 
ระเบียบ     ประจิตร 
อุดมศกัด์ิ    เสนนอก 
พิเชษฐ ์   คิดการ 
พนม  พนสันอก 
ประสาท  ชยัเพชร 
พรหมชาติ  รักไร่ 
ประยงค ์ เวชยนัต ์ 
ชุ่ม  คิดการ 
สุพจน์  นากุดนอก 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
ฉลวย  ทิศกระโทก 
โสภา  บุญมา 
ปรียาพร  ประจง 
อรชร  พนมศิลป์ 
สมชาย  ฟักเป่ียม 
มานะ  สนนอก 
อภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
ประนอม  วงคอ์ ามาตร 
สมศกัด์ิ  พลที 
สมหมาย  เตโพธ์ิ 
เรณู  สนนอก 
 

 

 
 

/เร่ิมประชุมเวลา.... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.35 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คนเขา้ร่วมประชุม 
 ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม จึงแจง้ประธานสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังที่แล้ว   
     2.1 การประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 16  
     เมษายน  2557 

ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาไดอ่้านรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2557 
      ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุมจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข(19 เสียง) 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 

     3.1 ร่างแผนพฒันาสามปี (2557-2559) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 
  

ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการ 
     เพิ่มเติมแผนพฒันาสามปี 
นายองคก์ารบริหารส่วนต าบล   นายประยงค ์ เวชยนัต ์ช้ีแจงการเพิ่มเติมแผนพฒันาสามปีขององคก์าร 
     บริหารส่วนต าบล เน่ืองจากภารกิจแผนงานในขณะน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     มีภารกิจเพิ่มมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับเพิ่มเติมแผนงานท่ีมีความจ าเป็น 
     เร่งด่วน ใหส้ามารถใชเ้งินงบประมาณเงินสะสมประจ าปี หรือเงินโอนงบประมาณ 
     ใหส้ามารถใชไ้ดท้นัภายในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดขอใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
     ช้ีแจง 
          /ประธานสภา.................. 
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ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ช้ีแจงรายละเอียด 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์   พลดงนอก ไดช้ี้แจงรายละเอียด แผนพฒันาต าบล  
                                                                   เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) วา่ไดด้ าเนินการตามกระบวนการเพิ่มเติมแผนเรียบร้อยแลว้                   
                                                                   จึงเสนอรายละเอียดเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
                                                                   ดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม        จ านวน       -          โครงการ 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน        6        โครงการ 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   จ  านวน       -     โครงการ 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร       จ านวน         -        โครงการ 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ านวน        -         โครงการ 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน        4         โครงการ 
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวศาสนาและวฒันธรรม   

ประเพณีและกีฬา    จ านวน          -         โครงการ 
8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี    จ  านวน     17       โครงการ 
9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยักบัชีวติและทรัพยสิ์น   

จ านวน      -    โครงการ 
10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวน      -      โครงการ 

ปลดัอบต.      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ช้ีแจงวา่ โครงการท่ีปรับปรุงแผนเป็นโครงการ 
     ท่ีคาดวา่จะด าเนินการตามโครงการจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน 
     เหลือจ่ายจากโครงการสอบราคาจา้งตามตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2557 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี (2557-2559) เพิม่เติม (ฉบับที ่1) โดยมติเป็นเอกฉันท์ 
     (20 เสียง)  จ านวน  10 ยุทธศาสตร์   ดังนี ้

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม        จ านวน         -        โครงการ 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน         6        โครงการ 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   จ  านวน       -     โครงการ 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร       จ านวน          -       โครงการ 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ านวน           -       โครงการ 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน         4        โครงการ 
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวศาสนาและวฒันธรรม   

ประเพณีและกีฬา    จ านวน          -         โครงการ 
/8.ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทาง... 
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8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี    จ  านวน      17      โครงการ 
9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยักบัชีวติและทรัพยสิ์น   

จ านวน      -    โครงการ 
10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวน       -    โครงการ 

     3.2 ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัทบทวน) 

ประธานสภา      แจง้ขอให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงร่างแผนยุทธศาสตร์ 
     การพฒันา พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบบัทบทวน) ใหท่ี้ประชุมฟัง 
นายกอบต.      ช้ีแจงวา่ ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาน าเสนอเพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล ใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนยทุธศาสตร์ 
     ทุก ๆ 5 ปี ขณะน้ีครบ 5 ปี แลว้ จึงขอช้ีแจงใหท้ราบ ส่วนรายละเอียดขอให้เจา้หนา้ท่ี 
     ผูรั้บผดิชอบช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯช้ีแจงแทนนายกอบต. 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัร่างแผนยทุธศาสตร์ 
     การพฒันา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบบัทบทวน) ใหมี้การจดัท าแผน ไดด้ าเนินการจดัท า 
     ตามกรอบของแผนยทุธศาสตร์จงัหวดันครราชสีมาเป็นหลกั ประกอบยทุธศาสตร์ 
     พฒันาและเขา้ประสงคข์องโครงการ 
      จ าแยกตามขอ้บญัญติั  จ  านวน   46   หนา้  สอบคลอ้งกบัวิถีชีวติของ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ “โนนประดู่ต าบลน่าอยู ่เร่ืองชุมชนเขม็แขง็ 
     ศูนยก์ลางบริหารจดัการท่ีดี เกษตรอินทรียเ์ป็นเลิศ” 
     มี  14  ยทุธศาสตร์  10 แนวทางการพฒันา 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม                   มี  4  แนวทางการพฒันา 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน  มี  3  แนวทางการพฒันา 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นประสานต่อแนวพระราชด าริ     มี  2  แนวทางการพฒันา 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร                   มี  2  แนวทางการพฒันา 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข       มี  2  แนวทางการพฒันา 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา       มี  2  แนวทางการพฒันา 
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา   มี  3  แนวทางการพฒันา 

วฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี     มี  2  แนวทางการพฒันา 
9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติ    มี  2  แนวทางการพฒันา 

และทรัพยสิ์น 
/10.ยทุธศาสตร์... 
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     10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    มี  3  แนวทางการพฒันา 
             และส่ิงแวดลอ้ม 
 
ปลดัอบต.      กอบแผนยทุธศาสตร์ของอบต. เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีการรวบรวมกรอบ 
     แผนงานตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และอบต. ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัจดัท า 
     5 ปี ต่อคร้ัง 
ประธานสภา      ถา้ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม     มีมติเป็นเอกฉนัท ์(20 เสียง) ใหค้วามเห็นชอบร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
     พ.ศ. 2558-2562(ฉบบัทบทวน) มีจ านวน 10 ยทุธศาสตร์  รวม  25  แนวทางการพฒันา 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม                   มี  4  แนวทางการพฒันา 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงการสร้างพื้นฐาน  มี  3  แนวทางการพฒันา 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นประสานต่อแนวพระราชด าริ     มี  2  แนวทางการพฒันา 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร                   มี  2  แนวทางการพฒันา 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข       มี  2  แนวทางการพฒันา 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา       มี  2  แนวทางการพฒันา 
7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา   มี  3  แนวทางการพฒันา 

วฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี     มี  2  แนวทางการพฒันา 
9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติ    มี  2  แนวทางการพฒันา 

และทรัพยสิ์น 
     10.  ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    มี  3  แนวทางการพฒันา 
             และส่ิงแวดลอ้ม 

     3.3 ร่างแผนพฒันาสามปี (2558-2562) 

ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงราละเอียดร่างแผนพฒันาสามปี 
นายอบต.      ช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนพฒันาสามปี (2558-2562) ไดจ้ดัท า 
     ตามแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ 
     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด 
     การจดัท าขอมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีช้ีแงรายละเอียด 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ ช้ีแจงรายละเอียด 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนพฒันา 
     สามปี (2558-2562) การจดัท าแผนไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นฐานของอบต. 
     ยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัเป็นแนวทางให้วางกรอบแผนพฒันาของอบต. 
     ดงัน้ี 

/1.ยทุธศาสตร์ดา้นการ... 
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม        จ านวน     56    โครงการ 
ปี 2558  18 โครงการ, ปี 2559  16 โครงการ, ปี 2560  20 โครงการ 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน     134   โครงการ 
ปี 2558  16 โครงการ, ปี 2559  33 โครงการ, ปี 2560  85 โครงการ 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   จ  านวน   8    โครงการ 
ปี 2558  1 โครงการ, ปี 2559  1 โครงการ, ปี 2560  6 โครงการ 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร       จ านวน        26   โครงการ 
ปี 2558  8 โครงการ, ปี 2559  9 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ านวน        33    โครงการ 
ปี 2558  12 โครงการ, ปี 2559  10 โครงการ, ปี 2560  11 โครงการ 

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน         66   โครงการ 
ปี 2558  21 โครงการ, ปี 2559  22 โครงการ, ปี 2560  23 โครงการ 

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวศาสนาและวฒันธรรม   
ประเพณีและกีฬา    จ านวน      27       โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  14 โครงการ 

8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี    จ  านวน      66  โครงการ 
ปี 2558  24 โครงการ, ปี 2559  22 โครงการ, ปี 2560  22 โครงการ 

9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยักบัชีวติและทรัพยสิ์น   
จ านวน   23    โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ 

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน   25   โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  6 โครงการ, ปี 2560  13 โครงการ 

ปลดัอบต.      การจดัท าแผนสามปี ไดน้ าโครงการตามแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้น 
     มาประกอบการจดัท ามาบรรจุในแผนปี 2558 หมู่บา้นละ 1 โครงการ เพื่อให้ 
     อบต.สามารถจดัท าตามกรอบงบประมาณส่วนท่ีเหลือ จะบรรจุในปี 2559-2560 
     ตามล าดบั หากโครงการท่ีสรุปมาเสนอมาจะอยูใ่นแผนสามปี ทั้งหมด 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 การจดัท าแผนสามปีโครงการฝายน ้าลน้หมู่ท่ี 2 
     จ านวน 60,000 บาท คาดวา่ไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการ 
นายกอบต.      โครงการท่ีอยูใ่นแผนสามปี 2558 จะมีหมู่บา้นละ 1 โครงการ ส่วนท่ีเหลือ 
     จดัอยูใ่นแผนสามปีทั้งหมดรายละเอียดตามเอกสาร 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุมเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาสามปี (2558-2560) 20 เสียง 

/1.ยทุธศาสตร์ดา้นการ... 
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม        จ านวน     56    โครงการ 
ปี 2558  18 โครงการ, ปี 2559  16 โครงการ, ปี 2560  20 โครงการ 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน     134   โครงการ 
ปี 2558  16 โครงการ, ปี 2559  33 โครงการ, ปี 2560  85 โครงการ 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ   จ  านวน   8    โครงการ 
ปี 2558  1 โครงการ, ปี 2559  1 โครงการ, ปี 2560  6 โครงการ 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร       จ านวน        26   โครงการ 
ปี 2558  8 โครงการ, ปี 2559  9 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ านวน        33    โครงการ 
ปี 2558  12 โครงการ, ปี 2559  10 โครงการ, ปี 2560  11 โครงการ 

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา   จ านวน         66   โครงการ 
ปี 2558  21 โครงการ, ปี 2559  22 โครงการ, ปี 2560  23 โครงการ 

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวศาสนาและวฒันธรรม   
ประเพณีและกีฬา    จ านวน      27       โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  14 โครงการ 

8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี    จ  านวน      66  โครงการ 
ปี 2558  24 โครงการ, ปี 2559  22 โครงการ, ปี 2560  22 โครงการ 

9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยักบัชีวติและทรัพยสิ์น   
จ านวน   23    โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  8 โครงการ, ปี 2560  9 โครงการ 

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน   25   โครงการ 
ปี 2558  6 โครงการ, ปี 2559  6 โครงการ, ปี 2560  13 โครงการ 

     3.4 ใหค้วามเห็นชอบก่อสร้างโครงการขดุลอกแหล่งน ้าท่ีเกินศกัยภาพอบต.โนนประดู่ 

ประธานสภา      ขอเชิญนายกอบต.ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
นายกอบต.      ไดช้ี้แจงวา่ดว้ยไดรั้บการประสานจากส านกังานทรัพยากรน ้าภาค 5  
     นครราชสีมา ใหป้ระสานขอใหท้อ้งถ่ินเสนอโครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน ้า 
     เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ ในปี 2559 จากส านกังานทรัพยากรน ้า ภาค 5 
     นครราชสีมา ลุ่มน ้าสระแท่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     จึงขอความเห็นชอบในการก่อสร้างขดุลอกแหล่งน ้า ดงัน้ี 

1. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกแหล่งน ้าละเลิงหินโคลน หมู่ท่ี 1 บา้นดอนม่วง 
ขนาด 100 × 150 เมตร พื้นท่ี 10 ไร่ 

/2.โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟ…ู 
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2. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระโคกทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 บา้นทองหลางใหญ่ 
ขนาด  100 × 220 ×150 เมตร พื้นท่ี 10 ไร่ 

3. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระน ้าบา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3 ขนาด 185×345×3
เมตร พื้นท่ี 60 ไร่ 

4. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระน ้าหนองใหญ่ หมู่ท่ี 4 กวา้ง 185×ยาว 345×3 
เมตร พื้นท่ี 20 ไร่ 

5. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกหนองระเลิง หมู่ท่ี 6 พื้นท่ี 6 ไร่ 
6. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกอ่างเก็บน ้าล าหว้ยเสว หมู่ท่ี 7 กวา้ง 40×70×5 เมตร 

พื้นท่ี 3 ไร่ 
7. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกท่ีสาธารณบา้นง้ิวเก่า หว้ยจระเข ้พิน้ท่ี 35 ไร่ 
8. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกหนองหว้ยยาง พื้นท่ี 27 ไร่ 
9. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกท่ีสาธารณสุขหนองอีใหม่ พื้นท่ี 40 ไร่ 
10. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกแกม้ลิงบา้นตาลาดล าหว้ยเสว พื้นท่ี 18 ไร่ 

ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นสอบถาม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการขุดลอกแหล่งน า้ทีค่วรด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ 
     (20 เสียง) 

1. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกแหล่งน ้าละเลิงหินโคลน หมู่ท่ี 1 บา้นดอนม่วง 
ขนาด 100 × 150 เมตร พื้นท่ี 10 ไร่ 

2. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระโคกทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 บา้นทองหลางใหญ่ 
ขนาด  100 × 220 ×150 เมตร พื้นท่ี 10 ไร่ 

3. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระน ้าบา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3 ขนาด 185×345×3
เมตร พื้นท่ี 60 ไร่ 

4. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกสระน ้าหนองใหญ่ หมู่ท่ี 4 กวา้ง 185×ยาว 345×3 
เมตร พื้นท่ี 20 ไร่ 

5. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกหนองระเลิง หมู่ท่ี 6 พื้นท่ี 6 ไร่ 
6. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกอ่างเก็บน ้าล าหว้ยเสว หมู่ท่ี 7 กวา้ง 40×70×5 เมตร 

พื้นท่ี 3 ไร่ 
7. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกท่ีสาธารณบา้นง้ิวเก่า หว้ยจระเข ้พิน้ท่ี 35 ไร่ 
8. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกหนองหว้ยยาง พื้นท่ี 27 ไร่ 
9. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกท่ีสาธารณสุขหนองอีใหม่ พื้นท่ี 40 ไร่ 
10. โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขดุลอกแกม้ลิงบา้นตาลาดล าหว้ยเสว พื้นท่ี 18 ไร่ 

 
/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา      ขอเสียงผูร่้วมประชุมสองท่านหรือแสดงความคิดเห็น 
นายพนม  พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 การส่งหนงัสือประชุมขอใหแ้จง้ล่วงหนา้ประมาณ 3 วนั 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต. หมู่ท่ี 5 ขอให้เพิ่มเติมแกปั้ญหาระบบประปา หมู่ท่ี 5-8 โดย 
     เพิ่มระบบกรองน ้าใหส้ามารถใชง้านได ้
ประธานสภา      สอบถามมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 

                                                      ลงช่ือ                ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 
 

                                                        ตรวจถูกตอ้ง 

            
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการ 
 

 

                                                       ลงช่ือ                 ประธานกรรมการ 
                   (นายศกัดา    ประจิตร)        

     สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2       
 

               ลงช่ือ                  กรรมการ 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ                 กรรมการ 
                                (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       

      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
 


