
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่4  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559   
วนัที ่  29   เดือนธันวาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางศุภรา    สินนอก 
นายสมชาย    เพียนอก 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายศกัดา    ประจิตร 
นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายยง       ศรีฤทธ์ิ 
นายสมนึก     ชุ่มสีดา 
นายยนัต ์   สงนอก 

นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

นายพิศ      คิดการ 
นายประหยดั   มารัตนะ 
นายประทีป    ประจง 
นายชยัวฒัน์    ใจดี 

นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร 
นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

ศุภรา    สินนอก 
สมชาย    เพียนอก 
ดาหวนั  วิเศษศรี 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ศกัดา        ประจิตร 
นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
ยง    ศรีฤทธ์ิ 
สมนึก    ชุ่มสีดา 
ยนัต ์   สงนอก 

ถาด     เหล่ือมทองหลาง 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

พิศ     คิดการ 
ประหยดั    มารัตนะ 
ประทีป    ประจง 
ชยัวฒัน์    ใจดี 

พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
สมหมาย  ทองดีนอก 

วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  2 คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางพรรณรินี   ใจดี 

นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
 

รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
 

พรรณรินี    ใจดี 

ประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
 

ติดภารกิจส่วนตวั 
ติดภารกิจส่วนตวั 

           รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 

นางสาวโสภา   บุญมา 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
นางสาวอุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นางสาวเรณู      สนนอก 
นางสาวเกศินี  ฐานวสิัย 
นางสาวเพญ็พิชชา  ชาวนา 
นางสาวสุธาทิพย ์ ไพรเขียว 
นางสาวฐิตินนัท ์ สงนอก 
นางสาวสุภาพร  ทั้งทอง 
นางปรียาพร   ประจง 
นางสาวธวนินัท ์ สงนอก 
นางสาวศศิภา  ชอบการ 
นางสาวศศิภา   ถาวรชาติ 
นายประมาณ  ประจง 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขนุทด 
นายพุทธพล  เชยโพธ์ิ 
นายสมชาย  ฟักเป่ียม 
 
 

นกัวชิาการศึกษา 
หวัหนา้ส านกัปลดัอบต. 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัทรัพยากรบุคคล 
นกัพฒันาชุมชน 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.เจา้หนา้ท่ีการเงินฯ 
ผช.เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
คนงานทัว่ไป 
พนกังานขบัรถยนต ์
ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 
ภารโรง 
 

สมจิตร  สัตยซ่ื์อ 
พิศมยั     ศรีแจง้รุ่ง 
โสภา   บุญมา 
ขนุศกัด์ิ  ละลี 
อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
เรณู   สนนอก 
เกศนี  ฐานวสิัย 
เพญ็พิชชา   ชาวนา 
สุธาทิพย ์ ไพรเขียว 
ฐิตินนัท ์ สงนอก 
สุภาพร  ทั้งทอง 
ปรียาพร     ประจง 
ธวนินัท ์ สงนอก 
ศศิภา  ชอบการ 
ศศิภา    ถาวรชาติ 
ประมาณ  ประจง 
วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
พุทธพล  เชยโพธ์ิ 
สมชาย  ฟักเป่ียม 
 
 

 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  10.05 น. 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

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

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ/ติดตามวาระการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชมทราบ มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     ขาดประชุม จ านวน  2  ราย  ดงัน้ี  
      1. นางพรรณรินี  ใจดี   สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี  5   ติดภารกิจส่วนตวั 
      2. นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี  9  ติดภารกิจส่วนตวั 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี 4 (คร้ังท่ี 1) ประจ าปี 2559 
     เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2559 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ สมยัวสิามญั สมยัท่ี 4 (คร้ังท่ี 1 ) ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 28   
     พฤศจิกายน 2559 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา       สอบถามมีสมาชิสภา ท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด ทกัทว้ง รายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข (18 เสียง) 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสท่ี 4  
     (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) 
ประธานสภา      ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล ช้ีแจง   
ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด แจง้ขอมอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั  
     ช้ีแจงแทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดร้ายงานผลด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณ 
     ประจ าปี 2559 ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559)  ดงัน้ี 
     1. รายได้จัดเกบ็เอง จ านวน 97,786.79   บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 46,231  บาท 

/2) หมวดรายได…้ 
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      2) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   26,445.79 บาท 
      3) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด    25,110  บาท 
     1.2 รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรให้ 3,130286.35 บาท 
     1.3 หมาดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน  3,558,576 บาท 
     2. รายจ่าย   จ านวน   4,648,896.83 บาท 
      1) งบกลาง    1,663,792.75 บาท 
      2) เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  471,600  บาท 
      3) เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,318,000 บาท 
      4) ค่าตอบแทน    15,900  บาท 
      5) ค่าใชส้อย    592,463.07 บาท 
      6)ค่าวสัดุ    72,929  บาท 
      7)ค่าสาธารณูปโภค   103,188.01 บาท 
      8) เงินอุดหนุน    401,120  บาท 
      9) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  9,904  บาท 
     2.1 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  121,540  บาท 
     2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม    417,000  บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่31  ธันวาคม  2559   6,121,927.06 บาท 
     4. เงินส ารองเงินสะสม ณ วันที ่30 กนัยายน 2559 5,714,288.82 บาท 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ ด้วยเสียงส่วนใหญ่  17  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  รับรองผล 
     ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559)  
     3.2 รายงานผลด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ 
           2559  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) 
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 2559 
     ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) ดงัน้ี 
     1. รายรับ  จ านวน 385,155  บาท 
      1) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,400  บาท 
      2) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค   132,755  บาท 

/3) หมวดเงินอุดหนุน… 
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      3) หมวดเงินอุดหนุน    250,000  บาท 
     2. รายจ่าย  จ านวน 110,766.42 บาท 
      1) งบกลาง     5,750  บาท 
      2) ค่าใชส้อย     42,521.50 บาท 
      3) ค่าวสัดุ     22,403  บาท 
      4) ค่าสาธารณูปโภค    40,091.92 บาท 
     3. เงินสะสม ณ วนัที ่31  ธันวาคม  2559   633,669.05 บาท 
มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุม รับทราบผลด าเนินงานกจิการประปา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
     ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กนัยายน 2559) ด้วยเสียงส่วนใหญ่  16 เสียง  
     งดออกเสียง  1  เสียง 
     3.3 รายงานผลด าเนินงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ประจ าปี 
     งบประมาณ 2559 
ประธานสภา      ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงผลการด าเนินงาน 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่  ช้ีแจงดงัน้ี 
      1. นโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ  20  โครงการ   
                       เป็นเงิน  6,105,658.92  บาท 
      2. นโยบายดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ด าเนินการ  15  โครงการ   
                       เป็นเงิน  760,715  บาท 
      3. นโยบายดา้นการศึกษา กีฬา และนนัทนาการ  ด าเนินการ  20  โครงการ   
                       เป็นเงิน  4,620,666.28  บาท 
      4. นโยบายดา้นสังคม ศาสนาวฒันธรรมและจารีตประเพณี  
          ด าเนินการ  17  โครงการ  เป็นเงิน  733,543  บาท 
      5. นโยบายดา้นสวสัดิการ สังคม ด าเนินการ  17  โครงการ  765  คน   
                       เป็นเงิน  7,393,743  บาท 
      6. นโยบายดา้นเศรษฐกิจ ด าเนินการ  4  โครงการ  เป็นเงิน  94,720  บาท 
      7. นโยบายดา้นบริหารจดัการ  ด าเนินการรวม  11  โครงการ   
                       เป็นเงิน  11,413,330.50  บาท 
       (รายละเอียดตามเอกสาร) 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภา มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี จึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ ด้วยเสียงส่วนใหญ่  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

/3.4 รายงานผลการด าเนินงาน... 
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     3.4  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 (e-plan) 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.   นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด แจง้ขอมอบหมายให้นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
     ช้ีแจงและประธานสภา อนุญาต  
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดช้ี้แจงรายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
     ปีงบประมาณ 2559 (E-PLAN) ดงัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ มีการใชจ่้าย 
     งบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยก่อหน้ีผกูพนั/ลงนาม 
     ในสัญญา รวม 106 โครงการ จ านวน 13,366,271  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     จ านวน  100  โครงการ  จ านวนเงิน  11,793,118  บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์   
     ไดด้งัน้ี 
      1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม  เบิกจ่าย จ านวน  17 โครงการ 
          เป็นเงิน  4,460,355  บาท 
      2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  เบิกจ่าย จ านวน  15 โครงการ 
          เป็นเงิน  2,894,196.92  บาท 
      3. ยทุธศาสตร์ดา้นการประสานต่อแนวพระราชด าริ เบิกจ่าย จ านวน  2 โครงการ 
          เป็นเงิน  16,660  บาท 
      4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  เบิกจ่าย จ านวน  3  โครงการ 
          เป็นเงิน  31,160  บาท 
      5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  เบิกจ่าย จ านวน  6 โครงการ 
          เป็นเงิน  214,950  บาท 
      6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  เบิกจ่าย จ านวน  16 โครงการ 
          เป็นเงิน  2,082,501.26  บาท 
      7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวฯ ดา้นการจดังานประเพณีและกีฬา   
          เบิกจ่าย จ านวน  4 โครงการ  เป็นเงิน  303,754  บาท 
      8. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  เบิกจ่าย จ านวน  25 โครงการ 
          เป็นเงิน  1,496,571.15  บาท 
      9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในและทรัพยสิ์น  
           เบิกจ่าย จ านวน  4 โครงการ  เป็นเงิน  136,310  บาท 
      10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
             เบิกจ่าย จ านวน  8 โครงการ เป็นเงิน  156,660  บาท 
       (รายละเอียดตามเอกสาร) 
ประธานสภา     สอบถามสมาชิกสภา มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ ด้วยเสียงส่วนใหญ่  16  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   
     รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 (e-plan)  

  /ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 สอบถามการวางท่อน ้าแยกบา้นหนองสะแก –  ง้ิวเก่า  
     ท่ีช ารุดจากน ้าท่วม 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 สอบถามการวางท่อขา้งคลอง หมู่ท่ี  10 ท่ีช ารุด 
     เน่ืองจากน ้าท่วม 
นางดาหวดั  วเิศษศรี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1  สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคสล. บา้นดอนม่วง  
     หมู่ท่ี 1 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 การขดุลอกคลองสระน ้า หมู่ท่ี 8 ผูรั้บจา้งขนดินไปทิ้ง 
     นอกพื้นท่ี ด าเนินการไปอยา่งไรบา้ง 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภยัน ้าท่วมในพื้นท่ี อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท า 
     ราคากลาง โครงการก่อสร้างและโครงการตามขอ้บญัญติัยงัไม่ไดด้ าเนินการ  
     ส่วนโครงการขดุลอกสระน ้า หมู่ท่ี 8 บา้นหนองอา้ยแหนบ แจง้เร่งรัดใหผู้รั้บจา้ง 
     มาท างานตามสัญญาจา้ง ขณะน้ีค่าปรับงานล่าชา้ ประมาณ 50,000 บาท เศษ 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุมเวลา 12.35  น. 
 
 

ลงช่ือ            วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

 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... 
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              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 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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            วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 



   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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 

 

          
 
      
      
  
   
    
      



 
      
        
 


