
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  27   เดือนกนัยายน    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายยง  ศรีฤทธ์ิ  
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นายยนัต ์ สงนอก 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายพิศ    คิดการ 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายศกัดา  ประจิตร 
นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นางศุภรา   สินนอก 

นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี  ใจดี 

นายประทีป   ประจง 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายสมชาย  เพียนอก 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

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

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
เลขานุการ  
 

ยง  ศรีฤทธ์ิ 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ยนัต ์ สงนอก 

ประหยดั  มารัตนะ 
พิศ    คิดการ 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
ศกัดา   ประจิตร 
พนูศกัด์ิ  ประจิตร์ 
ชยัวฒัน์    ใจดี 

ศุภรา   สินนอก 
สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี  ใจดี 

ประทีป    ประจง 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

สมหมาย  ทองดีนอก 

สมชาย  เพียนอก 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  1  คน       

     

 

                                         /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
 



 

-2- 
 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
 

นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 

นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
 

ลา 
 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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21 

นายสุพจน์  นากุดนอก 
น.ส.โสภา   บุญมา 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
น.ส.เกศินี  ฐานวสิัย 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
น.ส.เรณู    สนนอก 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
นางปรียาพร   ประจง 
น.ส.ธวนินัท ์ สงนอก 
น.ส.ประคอง  คิดการ 
น.ส.มทัยา  ฝาชยัภูมิ 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
น.ส.ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
นายพจน ์ สร้อยนอก 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
นางฐิติกานต ์ อินทร์นอก 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัทรัพยากรบุคคล 
นกัวเิคราะห์ฯ 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.การเงินฯ 
เจา้พนกังานพสัดุ 
นกัวชิาการเงินและบญัชี 
พนกังานขบัรถยนต์ 
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
พนกังาน EMS 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
แม่บา้น 

สุพจน์  นากุดนอก 
โสภา   บุญมา 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
ณฐัพร  ถ่ินพุดซา 
นิภารัตน์  พลดงนอก 

เกศินี  ฐานวสิัย 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 

เรณู    สนนอก 

อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
สุภาพร    ทั้งทอง 
ศศิภา   ชอบการ 
ศศิภา  ถาวรชาติ 

ปรียาพร   ประจง 
ธวนินัท ์ สงนอก 

ประคอง  คิดการ 
มทัยา  ฝาชยัภูมิ 

วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 

ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
พจน์  สร้อยนอก 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
ฐิติกานต ์ อินทร์นอก 

 

 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม  
ณ ขณะน้ีจ านวน 18 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศอ าเภอสีดา เร่ือง เรียกประชุม 
     สภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1) ในวนัท่ี  27 กนัยายน  2559   
     ณ  อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่  

      สมาชิกสภาท่ีขาดประชุม จ านวน 1  ท่าน 
       1. นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6  ลากิจ 
      ประธานสภา ไดอ้นุญาตให้เพิ่มเติมวาระการประชุมญญัติขอโอน 
     เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อเพิ่มงบลงทุน ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10  
     ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 3)  เม่ือวนัท่ี 29  
     สิงหาคม  2559 
ประธานสภา      ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 3) เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 
      ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  รับรองรายงาน 
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่3) 
     เมื่อวนัที ่29 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

/ประธานสภา...  
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ประธานสภา      ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
นายกอบต.      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี                     
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดช้ี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

         รายจ่ายเพื่อการลงทุน(พฒันา) ประจ าปีงบประมาณ 2559 คร้ังน้ี จ  านวน 488,200.- บาท  
     (ส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถว้น)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

     ส านักปลดัอบต.โอนเพิม่  2,400.- บาท (สองพนัส่ีร้อยบาทถว้น) 
     1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2,400 บาท 
      เหตุผล  งบประมาณท่ีตั้งไวไ้ม่เพียงพอในการบริหารงานตามอ านาจหนา้ท่ี 
     กองช่าง โอนเพิม่  485,000.- บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น สายรอบสระ 
     หนองปรือ บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร ยาว 173 เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 865 ตารางเมตร พร้อม 
     ลงหินคลุกไหล่ทางหนา 0.15 เมตร กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
     ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 28/2559 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
     เลขท่ี ถน – 204/56  จ านวน  485,800  บาท 
      เหตุผล  ตั้งจ่ายข้ึนใหม่จากเงินรายได ้ตามแผนพฒันาสามปี (2559 – 2561)  
     ยทุธศาสตร์ท่ี 2 หนา้ท่ี 89 ขอ้ 8 เพื่อแกไ้ขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก 
     โอนลด ส านักปลดัอบต.  จ  านวน  142,659.- บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อย- 
     หา้สิบเกา้บาทถว้น) 
     1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพบุคลากรผูน้ าประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม 
     อาเซียน(AEC)  จ  านวน  3,602  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     2. โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ   
     จ านวน 3,480  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการ 
     3. โครงฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภยั  
     ระดบัอ าเภอ  จ านวน  10,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ ตามอ านาจหนา้ท่ี 
     4. วสัดุเช้ือเพลิงส าหรับใชใ้นการพน่หมอกควนั  จ  านวน 15,838  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ 
     5. โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์สุขภาพชุมชน  จ  านวน  4,060  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 

/6. โครงการส่งเสริม… 
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     6. โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติชมรมผูพ้ิการ  จ  านวน 6,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ 
     7. ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ  
     ขนาด 24,000 บีทีย ูอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ 
     จ านวน 5 เคร่ือง  จ  านวน 5,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     8. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารพร้อมติดตั้งอ่างลา้งหนา้ ลา้งจาน  
     อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุตามแบบอบต.โนนประดู่  
     เลขท่ี 09/2559  จ านวน  6,400  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน ้าแบบตวัย ูมีฝาตะแกรงเหล็กปิด  
     สายภายในท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่  
     เลขท่ี 10/2559  จ านวน  5,600  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     10. อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการต าบลโนนประดู่  
     จ านวน 10,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     11. อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา จ านวน  5,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     12. โครงการ Big Cleaning Day ต าบลน่าอยู ่ จ  านวน  5,140  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     13. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
     ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน   33,699  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการลดจ านวน 
     ศึกษาดูงานภายนอก 
     14. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็การจดัสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ 
     จ านวน  10,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     15. โครงการเพิ่มศกัยภาพผลผลิตส าหรับโรงสีขา้วชุมชนแบบพอเพียง  
     จ านวน 10,265 บาท 

/เหตุผล... 
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      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     16. โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้การผลิตพืชการเศรษฐกิจ(ขา้ว)  จ านวน 8,575 บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 

     โอนลด กองคลงั  จ  านวน  25,795.- บาท (สองหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยเกา้สิบหา้บาทถว้น) 
     1. เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง  จ  านวน  4,620  บาท 
       เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการ 
     2. ค่าเช่าบา้น  จ  านวน  5,175  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     3. ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  จ  านวน  16,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     โอนลด กองช่าง  จ  านวน  64,422.- บาท (หกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยยีสิ่บสองบาทถว้น) 
     1. เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  จ  านวน  30,226  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการ 
     2. ค่าเช่าบา้น  จ  านวน  4,800  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการ 
     3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ  านวน  2,600  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการ 
     4. ค่าจา้งคนงานผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ  จ านวน  3,184  บาท 
        เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     5. ค่าจา้งคนงานผูป้ฏิบติังานดา้นช่างไฟฟ้า  จ  านวน  13,912  บาท 
       เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     6. ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  จ  านวน  5,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     7. ค่าวสัดุส ารวจ  จ  านวน  4,700  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวเ้หลือจ่ายจากการด าเนินการตามโครงการ  
     ตามวตัถุประสงคเ์ดิมทุกประการแลว้ 
     โอนลด กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  จ  านวน  205,324.- บาท  
     (สองแสนหา้พนัสามร้อยยีสิ่บส่ีบาทถว้น) 

/1. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ...   
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     1. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จ  านวน  13,784  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 
     2. โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน  จ านวน  30,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน  5,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่าย 
     4. อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
     จ านวน  11,060  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     5. อุดหนุนโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
     จ านวน  18,380  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ  
     6. อุดหนุนโรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 
     เด็กนกัเรียน  จ  านวน  11,140  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     7. โครงการกิจกรรมศูนยเ์ยาวชนต าบล  จ  านวน  15,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     8. โครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในต าบล  จ  านวน  7,960  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     9. ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  จ านวน  25,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     10. โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัทอ้งถ่ินสัมพนัธ์  จ  านวน  20,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     11. โครงการส่งเสริมนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัประเภทประชาชนทัว่ไป  
     จ านวน  13,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษด์นตรีพื้นบา้น  จ  านวน  10,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวไ้ม่ไดด้ าเนินการ 
     13. อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลโนนประดู่  จ  านวน  25,000  บาท 
      เหตุผล  งบประมาณตั้งไวค้าดวา่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ 
     โอนลด งบกลางส านักปลดัอบต.  จ  านวน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
     1. เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่  จ  านวน  50,000   บาท 
      เหตุผล  งบประมาณไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากกองทุนสวสัดิการชุมชน 
     ต าบลโนนประดู่ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของทางการได ้

/นางศุภรา  สินนอก... 
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นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8  การโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 8  
     ประชาชนจะไดรั้บประโยชน์เป็นอยา่งมากในการเดินทางเช่ือมต่อระหวา่งบา้น 
     หนองอา้ยแหนบและต าบลโพนทอง 
ประธานสภา      การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นอ านาจของสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล พิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     วธีิการงบประมาณขององคก์รปกครอง พ.ศ. 2541 ขอ้ 27 หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
     สอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
     อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทุน(พฒันา) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
     โอนลด + โอนเพิม่ จ านวน  488,200.- บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
     มีรายละเอยีดดังนี้ 
     ส านักปลดัอบต.โอนเพิม่  2,400.- บาท (สองพนัส่ีร้อยบาทถว้น) 
     1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2,400 บาท 
     กองช่าง โอนเพิม่  485,000.- บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น สายรอบสระ 
     หนองปรือ บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร ยาว 173 เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ยกวา่ 865 ตารางเมตร พร้อม 
     ลงหินคลุกไหล่ทางหนา 0.15 เมตร กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
     ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 28/2559 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
     เลขท่ี ถน – 204/56  จ านวน  485,800  บาท 
     โอนลด ส านักปลดัอบต.  จ  านวน  142,659.- บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อย- 
     หา้สิบเกา้บาทถว้น) 
     1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพบุคลากรผูน้ าประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม 
     อาเซียน(AEC)  จ  านวน  3,602  บาท 
     2. โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ   
     จ านวน 3,480  บาท 
     3. โครงฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภยั  
     ระดบัอ าเภอ  จ านวน  10,000  บาท 
     4. วสัดุเช้ือเพลิงส าหรับใชใ้นการพน่หมอกควนั  จ  านวน 15,838  บาท 
     5. โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์สุขภาพชุมชน  จ  านวน  4,060  บาท 
     6. โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติชมรมผูพ้ิการ  จ  านวน 6,000  บาท 
     7. ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ  
     ขนาด 24,000 บีทีย ูอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ 
     จ านวน 5 เคร่ือง  จ  านวน 5,000  บาท 

      / 8. โครงการเทคอนกรีต... 
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     8. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารพร้อมติดตั้งอ่างลา้งหนา้ ลา้งจาน  
     อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุตามแบบอบต.โนนประดู่  
     เลขท่ี 09/2559  จ านวน  6,400  บาท 
     9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน ้าแบบตวัย ูมีฝาตะแกรงเหล็กปิด  
     สายภายในท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่  
     เลขท่ี 10/2559  จ านวน  5,600  บาท 
     10. อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการต าบลโนนประดู่  
     จ านวน 10,000  บาท 
     11. อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา จ านวน  5,000  บาท 
     12. โครงการ Big Cleaning Day ต าบลน่าอยู ่ จ  านวน  5,140  บาท 
     13. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
     ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน   33,699  บาท 
     14. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็การจดัสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่ 
     จ านวน  10,000  บาท 
     15. โครงการเพิ่มศกัยภาพผลผลิตส าหรับโรงสีขา้วชุมชนแบบพอเพียง  
     จ านวน 10,265 บาท 
     16. โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้การผลิตพืชการเศรษฐกิจ(ขา้ว)  จ านวน 8,575 บาท 
     โอนลด กองคลงั  จ  านวน  25,795.- บาท (สองหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยเกา้สิบหา้บาทถว้น) 
     1. เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง  จ  านวน  4,620  บาท 
     2. ค่าเช่าบา้น  จ  านวน  5,175  บาท 
     3. ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  จ านวน  16,000  บาท 
     โอนลด กองช่าง  จ  านวน  64,422.- บาท (หกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยยีสิ่บสองบาทถว้น) 
     1. เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  จ  านวน  30,226  บาท 
     2. ค่าเช่าบา้น  จ  านวน  4,800  บาท 
     3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ  านวน  2,600  บาท 
     4. ค่าจา้งคนงานผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ  จ  านวน  3,184  บาท 
     5. ค่าจา้งคนงานผูป้ฏิบติังานดา้นช่างไฟฟ้า  จ  านวน  13,912  บาท 
     6. ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ  จ  านวน  5,000  บาท 
     7. ค่าวสัดุส ารวจ  จ  านวน  4,700  บาท 
     โอนลด กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  จ  านวน  205,324.- บาท  
     (สองแสนหา้พนัสามร้อยยีสิ่บส่ีบาทถว้น) 
     1. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จ  านวน  13,784  บาท 
     2. โครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน  จ านวน  30,000  บาท 
     3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน  5,000  บาท 

/4. อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่… 
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     4. อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
     จ านวน  11,060  บาท 
     5. อุดหนุนโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน 
     จ านวน  18,380  บาท  
     6. อุดหนุนโรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 
     เด็กนกัเรียน  จ  านวน  11,140  บาท 
     7. โครงการกิจกรรมศูนยเ์ยาวชนต าบล  จ  านวน  15,000  บาท 
     8. โครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในต าบล  จ  านวน  7,960  บาท 
     9. ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  จ  านวน  25,000  บาท 
     10. โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัทอ้งถ่ินสัมพนัธ์  จ  านวน  20,000  บาท 
     11. โครงการส่งเสริมนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัประเภทประชาชนทัว่ไป  
     จ านวน  13,000  บาท 
     12. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษด์นตรีพื้นบา้น  จ  านวน  10,000  บาท 
     13. อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลโนนประดู่  จ  านวน  25,000  บาท 
     โอนลด งบกลางส านักปลดัอบต.  จ  านวน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 

     1. เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลโนนประดู่  จ  านวน  50,000   บาท 
     3.2  การก าหนดประเภทและอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการท่ีเป็น 
     อนัตรายต่อสุขภาพเพิ่มเติม ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
นายกอบต.      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี  
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงวา่ ดว้ยกระทรวงสาธารณสุข  
     ไดป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
      เม่ือวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2558  ก าหนดกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากเดิม 135  
     ประเภทเป็น 141 ประเภท ประกอบกบัอตัราค่าธรรมเนียมในทอ้งถ่ินปรับอตัรา 
     ค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมแก่แต่ละทอ้งถ่ินและขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 มีความ 
     จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนอตัราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั  
     จึงตอ้งขอความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ต่อไป  
     รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบวาระการประชุม 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
     วา่สมควรรับทราบหรือไม่ อยา่งไร 

/มติท่ีประชุม... 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  18 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
ประธานสภา      เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ รับหลกัการการก าหนด 
     ประเภทและอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
     เพิ่มเติมตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ือง กิจการท่ีเป็น 
     อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554  แลว้ประกอบกบัขอ้บญัญติัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเงิน  
     จึงไม่สามารถด าเนินการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 3 รายในการเก็บเก่ียวได ้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547   
     แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ้ 44 จึงจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     แปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
      จึงขอใหส้มาชิกสภา เสนอคณะกรรมการฯ ควรมีจ านวน 3 – 7 คน  
     อยา่งไรขอให้เสนอ 
นายพิศ  คิดการ      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 เสนอควรมีสมาชิกสภา จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย  
     สมาชิกสภาทั้งหมดมีผูรั้บรองคือ นายยนัต ์ สงนอก สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6  
     และนางดาหวนั  วิเศษศรี สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 1 
นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เสนอ นายยนัต ์ สงนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
     ผูรั้บรอง คือ นางถาด  เหล่ือมทองหลาง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 และ นายพิศ  คิดการ   
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีสมาชิกอบต. เสนอผูใ้ดเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้  
     นายยนัต์  สงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที่ 1 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต. เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7  เสนอ นางศุภรา   สินนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
       ผูรั้บรองคือ นายสมชาย  เพียนอก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5  และนางดาหวนั  วิเศษศรี   
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีผูเ้สนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมรับรอง 
มติทีป่ระชุม      รับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ นางศุภรา  สินนอก 
     เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่2 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอช่ือ นายศกัดา  ประจิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
      ผูรั้บรองคือ นางศุภรา  สินนอก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  และนายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 

/มติท่ีประชุม... 
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มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นายศักดา  ประจิตร   เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่3 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 4  
นายพิศ   คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10  เสนอช่ือ นายชยัวฒัน์  ใจดี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
      ผูรั้บรองคือ นายสมชาย  เพียนอก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 และนายสมนึก  ชุ่มสีดา  
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นายชัยวฒัน์   ใจดี   เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่4 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 5  
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5  เสนอช่ือ นางสมหมาย  ทองดีนอก สมาชิกสภาอบต. 
     หมู่ท่ี 3  ผูรั้บรองคือ นางศุภรา  สินนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  และนายชยัวฒัน์  ใจดี   
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นางสมหมาย  ทองดีนอก  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่5 
     3.3  ญตัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อเพิ่มงบลงทุน 
     ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ช้ีแจง ดว้ยไดรั้บญตัติจากนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ เสนอญตัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ 2560 ท่ีผา่นสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ พิจารณาอนุมติั 
     ไปแลว้อยูร่ะหวา่งขอนายอ าเภอสีดา อนุมติัใชข้อ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     ประธานสภาเห็นวา่ญตัติดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชนและอยูใ่นอ านาจ 
     หนา้ท่ีของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
     หรืออนุมติัเปล่ียนแปลง จึงไดส่้งญตัติดงักล่าวใหค้ณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 พิจารณาด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร 
ประธานกรรมการแปรญตัติ   นายยนัต ์ สงนอก ท าหนา้ท่ีประธานแปรญตัติ ไดอ่้านรายงานการประชุม 
     คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560   
     กรณีขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพื่อเพิ่มงบลงทุนไม่นอ้ย 
     กวา่ร้อยละ 10 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
      เสนอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560   

เพิ่มงบลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
 

/โอนลด  -  โอนเพิ่ม… 
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                                 โอนลด  -  โอนเพิ่มจ านวน  670,800  บาท    
                                  - ส านกัปลดั อบต.   โอนลด    552,885   บาท    (หา้แสนหา้หม่ืนสองพนัแปดร้อย- 

แปดสิบหา้บาทถว้น) 
         หน้า 1  โอนลด  

    1)  แผนงาน           แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
             งาน                 บริหารงานทัว่ไป  
             หมวด       ค่าตอบแทน 
         ประเภท                ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                    ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
      โครงการ/รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                      จ านวนเงิน 112,685  บาท 
                                                                            (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัหกร้อยแปดสิบหา้บาทถว้น) 
                                             2)  แผนงาน      สาธารณสุข 

            งาน                   บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
          หมวด     ค่าใชส้อย 

                                                   ประเภท                รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    โครงการ/รายการ  โครงการจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินประจ าต าบลโนนประดู่     
                                                                           (1)ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานปฏิบติัการประจ ารถในระบบ                
                                                                           การแพทยฉุ์กเฉิน จ านวน 3 อตัรา  จ  านวนเงิน 220,800  บาท 

                                                             (สองแสนสองหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
                                         3)  แผนงาน     สาธารณสุข 

      งาน                   บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
     หมวด     เงินอุดหนุน 

                                                ประเภท                 เงินอุดหนุน 
                                           โครงการ/รายการ  อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น จ านวนเงิน 75,000 บาท 

                                                          (เจด็หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
                                    หน้า 2  โอนลด  
                                             4)  แผนงาน              สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   
                                                      งาน                     ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
                                                  หมวด       ค่าใชส้อย 
                                                  ประเภท                รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                                  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
/โครงการ/รายการ...    
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                                           โครงการ/รายการ   โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั 
                                                                             ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนเงิน 144,400  บาท 

                                                                (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถว้น)   
                                          กองคลงั โอนลด   จ  านวน  58,200  บาท (หา้หม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถว้น) 

                หน้า 3  โอนลด  
      1)  แผนงาน          แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
              งาน        บริหารงานคลงั  
               หมวด  ค่าตอบแทน 
            ประเภท             ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
     โครงการ/รายการ   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                      จ านวนเงิน 58,200  บาท (หา้หม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถว้น) 
                                         กองช่าง โอนลด จ านวนเงิน 26,125  บาท(สองหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น) 

                หน้า 4  โอนลด  
      1)  แผนงาน          เคหะและชุมชน  
               งาน                บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
               หมวด  ค่าตอบแทน 
              ประเภท           ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                             ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       โครงการ/รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                 จ  านวนเงิน 26,125 บาท(สองหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น) 
                                       กองการศึกษา  จ  านวนเงิน 33,590  บาท (สามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 

             หน้า 5  โอนลด  
      1)  แผนงาน           การศึกษา   
                 งาน                  บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  
               หมวด     ค่าตอบแทน 
               ประเภท             ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                       ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       โครงการ/รายการ   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
                                  จ านวนเงิน 33,590 บาท(สามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 

                                        กองช่าง โอนเพิ่ม จ  านวน  670,800  บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
               หน้า 6  โอนเพิ่ม 

      1)  แผนงาน           อุตสาหกรรมและการโยธา  
                งาน                 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

/หมวด... 
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              หมวด    ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
              ประเภท              ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
       โครงการ/รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองคก์าร 
                                    บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10  

   ต  าบลโนนประดู่ จ านวน 3 ช่วง ตามแบบ อบต.โนนประดู่    
   เลขท่ี 10/2560 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
   เลขท่ี ถน-204/56    จ  านวนเงิน   171,300   บาท 

                                                                               (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพนัสามร้อยบาทถว้น) 
               หน้า 7  โอนเพิ่ม 

     2)  แผนงาน           อุตสาหกรรมและการโยธา 
               งาน                 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
             หมวด                 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
              ประเภท              ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
      โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมวางท่อและก่อสร้างบ่อพกัน ้า คสล. ส่งน ้าจาก 
                                       คลองอีสานเขียวถึงสระบา้นโนนประดู่ บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3   
                                       ต  าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 09/2560      

    จ  านวนเงิน  499,500  บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดช้ี้แจงเหตุผลโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ 
     ลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ประกาศจงัหวดันครราชสีมา  
     เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไข และวธีิการก าหนด 
     เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับ 
     พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10  เห็นดว้ยในการวางท่อและก่อสร้างท่ีพกัน ้าเขา้สระน ้า 
     โนนประดู่ เพื่อใหป้ระชาชนราษฎร์ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากน ้าไหลเขา้แปลงนา  
     เพื่อยกท่อเก็บช ารุดและอุดตนั 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3  เห็นดว้ยในการวางท่อระบายน ้าเขา้สระน ้าโนนประดู่ 
     จะท าใหห้มู่บา้นไดรั้บประโยชน์ 3 หมู่บา้น คือ บา้นโนนสะอาด บา้นโนนประดู่ 
     และบา้นส าโรง จากการใชผ้ลิตน ้าประปา  
ประธานสภาๆ      สอบถามสมาชิกท่ีประชุม มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม      เห็นชอบดว้ยเสียงส่วนใหญ่ 18 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ใหโ้อนเปล่ียนแปลง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เพิ่มงบลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  
     เป็นเงินจ านวน 670,800.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

/   โอนลด  -  โอนเพิ่ม… 
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        โอนลด  -  โอนเพิ่มจ านวน  670,800  บาท    
                                  - ส านกัปลดั อบต.   โอนลด    552,885   บาท    (หา้แสนหา้หม่ืนสองพนัแปดร้อย- 

แปดสิบหา้บาทถว้น) 
         หน้า 1  โอนลด  

    1)  แผนงาน           แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
             งาน                 บริหารงานทัว่ไป  
             หมวด       ค่าตอบแทน 
         ประเภท                ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                    ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
      โครงการ/รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                      จ านวนเงิน 112,685  บาท 
                                                                            (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัหกร้อยแปดสิบหา้บาทถว้น) 
                                             2)  แผนงาน      สาธารณสุข 

            งาน                   บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
          หมวด     ค่าใชส้อย 

                                                   ประเภท                รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    โครงการ/รายการ  โครงการจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉินประจ าต าบลโนนประดู่     
                                                                           (1)ค่าจา้งเหมาบริการพนกังานปฏิบติัการประจ ารถในระบบ                
                                                                           การแพทยฉุ์กเฉิน จ านวน 3 อตัรา  จ  านวนเงิน 220,800  บาท 

                                                             (สองแสนสองหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
                                         3)  แผนงาน     สาธารณสุข 

      งาน                   บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 
     หมวด     เงินอุดหนุน 

                                                ประเภท                 เงินอุดหนุน 
                                           โครงการ/รายการ  อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น จ านวนเงิน 75,000 บาท 

                                                          (เจด็หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
                                    หน้า 2  โอนลด  
                                             4)  แผนงาน              สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   
                                                      งาน                     ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
                                                  หมวด       ค่าใชส้อย 
                                                  ประเภท                รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ 
                                                                                  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 
/โครงการ/รายการ...    
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                                           โครงการ/รายการ   โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั 
                                                                             ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนเงิน 144,400  บาท 

                                                                (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถว้น)   
                                          กองคลงั โอนลด   จ  านวน  58,200  บาท (หา้หม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถว้น) 

                หน้า 3  โอนลด  
      1)  แผนงาน          แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
              งาน        บริหารงานคลงั  
               หมวด  ค่าตอบแทน 
            ประเภท             ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
     โครงการ/รายการ   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                      จ านวนเงิน 58,200  บาท (หา้หม่ืนแปดพนัสองร้อยบาทถว้น) 
                                         กองช่าง โอนลด จ านวนเงิน 26,125  บาท(สองหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น) 

                หน้า 4  โอนลด  
      1)  แผนงาน          เคหะและชุมชน  
               งาน                บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
               หมวด  ค่าตอบแทน 
              ประเภท           ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                             ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       โครงการ/รายการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

                 จ  านวนเงิน 26,125 บาท(สองหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น) 
                                       กองการศึกษา  จ  านวนเงิน 33,590  บาท (สามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 

             หน้า 5  โอนลด  
      1)  แผนงาน           การศึกษา   
                 งาน                  บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  
               หมวด     ค่าตอบแทน 
               ประเภท             ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 
                                       ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       โครงการ/รายการ   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
                                  จ านวนเงิน 33,590 บาท(สามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 

                                        กองช่าง โอนเพิ่ม จ  านวน  670,800  บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) 
               หน้า 6  โอนเพิ่ม 

      1)  แผนงาน           อุตสาหกรรมและการโยธา  
                งาน                 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

/ หมวด… 
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              หมวด    ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
              ประเภท              ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
       โครงการ/รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองคก์าร 
                                    บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี 10  

   ต  าบลโนนประดู่ จ านวน 3 ช่วง ตามแบบ อบต.โนนประดู่    
   เลขท่ี 10/2560 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
   เลขท่ี ถน-204/56    จ  านวนเงิน   171,300   บาท 

                                                                               (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนหน่ึงพนัสามร้อยบาทถว้น) 
               หน้า 7  โอนเพิ่ม 

     2)  แผนงาน           อุตสาหกรรมและการโยธา 
               งาน                 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
             หมวด                 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
              ประเภท              ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
      โครงการ/รายการ  โครงการซ่อมแซมวางท่อและก่อสร้างบ่อพกัน ้า คสล. ส่งน ้าจาก 
                                       คลองอีสานเขียวถึงสระบา้นโนนประดู่ บา้นโนนประดู่ หมู่ท่ี 3   
                                       ต  าบลโนนประดู่ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 09/2560      

    จ  านวนเงิน  499,500  บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น)
 ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา     ขอเชิญสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สอบถามเร่ืองอ่ืนๆ 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 สอบถามเร่ือง ผูรั้บจา้งก่อสร้างรางระบายน ้า  

หมู่ท่ี 10 ยงัไม่ด าเนินการปรับปรุงดินบนผวิถนนให้เรียบร้อย เกรงวา่จะเกิดอนัตราย 

ต่อผูส้ัญจร 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 น ้าประปา หมู่ 5 ไหลดีแลว้ขอบคุณทางผูบ้ริหาร 

ท่ีเอาใจใส่ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลโนนประดู่ ขณะน้ีใกลส้ิ้นปีงบประมาณจะเร่งรัดด าเนินการตามโครงการต่างๆ  
ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  14.45  น. 
 
                                                      ลงช่ือ             วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

/คณะกรรมการ… 
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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 

 

           ลงช่ือ        สุพจน์  นากุดนอก         กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

                  สุภาวรรณ  นากุดนอก  
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

                                            
 


