
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  30   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายพิศ    คิดการ 
นายประทีป   ประจง 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นางศุภรา   สินนอก 

นายยง   ศรีฤทธ์ิ 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นายศกัดา   ประจิตร 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

นางพรรณรินี    ใจดี 
นายยนัต ์ สงนอก 

นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
รองประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
เลขานุการ  
 

สมหมาย  ทองดีนอก 

ชยัวฒัน์    ใจดี 

พิศ    คิดการ 
ประทีป    ประจง 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ศุภรา   สินนอก 
ยง       ศรีฤทธ์ิ 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด     เหล่ือมทองหลาง 
ศกัดา  ประจิตร 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
พรรณรินี   ใจดี 

ยนัต ์ สงนอก 

วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  3  คน       

     

 

 

                               /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 
3 

 

นายสมชาย  เพียนอก 
นายประหยดั  มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
 

สมชาย  เพียนอก 
ประหยดั มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 

 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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24 

นายส าเนียง   ชวนนอก 
 
นายพรหมชาติ   รักไร่ 
นายสุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
 
นายสุพจน์  นากุดนอก 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี 
น.ส.โสภา   บุญมา 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
น.ส.เรณู    สนนอก 
น.ส.ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
นางฐิติกานต ์  อินทร์นอก 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
นายวฒันศกัด์ิ   เด่ือขนุทด 
นายอนุพงษ ์  ย ัง่ยนืศิริ 
นางปรียาพร   ประจง  
น.ส.ธวนินัท ์  สงนอก 
นายพุทธพล  เชยโพธ์ิ 
นายบุญส่ง   โครตประทุม 
นายสมชาย   ฟักเป่ียม 
นายประมาน   ประจง 

ครูโรงเรียนบา้นเสว
(ราษฎร์สามคัคี) 
ก านนัต.โนนประดู่ 
ครูโรงเรียนวดับา้น 
โนนประดู่ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10  
หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัวเิคราะห์ฯ 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัพฒันาชุมชน 
นกัทรัพยากรบุคคล 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังาน EMS 
นายช่างโยธา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.การเงินและบญัชี 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานขบัรถ EMS 
ภารโรง 
พนกังานจา้งเหมา 

ส าเนียง   ชวนนอก 
 

พรหมชาติ   รักไร่ 
สุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
 

สุพจน์  นากุดนอก 
พศิมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์  พลดงนอก 

ขนุศกัด์ิ  ละลี 
โสภา   บุญมา 
สุภาพร    ทั้งทอง 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 

อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
เรณู    สนนอก 

ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
ศศิภา   ชอบการ 
ฐิติกานต ์  อินทร์นอก 

ศศิภา  ถาวรชาติ 

วฒันศกัด์ิ   เด่ือขุนทด 

อนุพงษ ์  ย ัง่ยนืศิริ 
ปรียาพร   ประจง 
ธวนินัท ์  สงนอก 

พุทธพล  เชยโพธ์ิ 
บุญส่ง   โครตประทุม 

สมชาย   ฟักเป่ียม 

ประมาณ  ประจง 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.40 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  

จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 17 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศอ าเภอสีด เร่ืองก าหนดประชุม 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 / 2559 (คร้ังท่ี 2)  

     ในวนัท่ี  30  พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ 
     ผูสู้งอาย ุขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
      สมาชิกสภาท่ีขาดประชุม จ านวน 3 ท่าน 
       1. นายสมชาย  เพียนอก        สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 
       2. นายประสิทธ์  ลอยนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 9 
       3. นายประหยดั  มารัตนะ     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 9 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1)   เม่ือวนัท่ี 26  
     พฤษภาคม  2559 
ประธานสภา      ไดรั้บแจง้จากเลขานุการสภา เสนอขอเล่ือนรับรองรายงานการประชุมไปคร้ัง 
     ถดัไป เน่ืองจากไม่สามารถจดัพิมพเ์อกสารรายงานการประชุมสภาฯ ไดท้นัตาม 
     ก าหนดเวลา จึงขอเล่ือนการรับรองรายงานประชุมไปในการประชุมสภาฯ คร้ังถดัไป 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  15 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
      ให้เลือ่นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ไปสมัยประชุมคร้ังถัดไป 
     ในสมัยประชุมหน้า 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2558 – 2562  
     (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 3 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
     ร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 3 ด าเนินการทบทวนเพื่อให้ 
     สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครราชสีมา   
     จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ส่วนรายละเอียดของใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ช้ีแจง 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา      อนุญาตใหน้กัวิเคราะห์นโยบายแลแผนช้ีแจงแทนนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่  
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ช้ีแจงรายละเอียดยทุธศาสตร์การพฒันา  
     พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบบัทบทวน) คร้ังท่ี 3 ไดด้ าเนินการจดัท าเพิ่มเติมตามกรอบ 
     ยทุธศาสตร์จงัหวดันครราชสีมาเป็นหลกัและนโยบายของรัฐบาล 
      -  เพิ่มเติมพนัธกิจของอบต. การบริหารจดัการแหล่งน ้า การส่งเสริมเกษตร 
     อินทรียแ์ละพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 
      -  เพิ่มเติม การบริหารจดัการแหล่งน ้า เพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้และป้องกนัอุทกภยั 
      -  ก าหนดตวัช้ีวดัระดบักลยทุธใหช้ดัเจนทุกยทุธศาสตร์การพฒันา  
     ตามแบบ(ยท.03 และ 04) 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  15  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
       ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพจิารณา พ.ศ. 2558 – 2562 
      (ฉบับทบทวน) คร้ังที ่3 

3.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ร่างแผนพฒันาสามปี (2560 – 2562)  
ประธานสภา     ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนพฒันาสามปี 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด การจดัท าแผนพฒันาสามปี (2559 – 2561) ไดจ้ดัท า 
ตามแนวทาง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และหนงัสือราชการท่ีเก่ียวขอ้งรายละเอียด การจดัท า 
เพื่อเสนอสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหค้วามเห็นชอบ ขอมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบช้ีแจงรายละเอียด 

ประธานสภา     อนุญาตใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ช้ีแจง 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  ช้ีแจงรายละเอียดการจดัท าแผนพฒันาสามปี  

(2559 – 2561)  การจดัท าแผนพิจารณา ไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นฐานของอบต. วสิัยทศัน์ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางกรอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยไดท้  าแบบชุมชนของแต่ละหมู่บา้น 
มาประกอบการจดัท าล าดบัท่ี 1 ของแต่ละหมู่บา้น เพื่อบรรจุในแผนพฒันา ประจ าปี 
2560 ส่วนล าดบัท่ี 2 เป็นต่อไปจะจดัล าดบัไวใ้น ปี 2561 – 2562 ทุกโครงการท่ี
ประชาคมหมู่บา้นเสนอมา  ดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม จ านวน 60 โครงการ 
     ปี 2560  20 โครงการ , ปี 2561  20 โครงการ , ปี 2562  20  โครงการ 
      2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ  านวน  47  โครงการ 
     ปี 2560  16 โครงการ , ปี 2561  14 โครงการ , ปี 2562  17  โครงการ 

/3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อ… 
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      3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  จ  านวน  18  โครงการ 
     ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  5 โครงการ , ปี 2562  6  โครงการ 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน  24  โครงการ 
     ปี 2560  8 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
      5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ  านวน  24  โครงการ 
     ปี 2560  8 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 

      6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  จ  านวน  27  โครงการ 
     ปี 2560  11 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
      7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหอ้งเรียน ศาสนาและวฒันธรรมประเพณี 
     และกีฬา  จ  านวน  22  โครงการ 
     ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  7 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
      8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ  านวน  77  โครงการ 
     ปี 2560  26 โครงการ , ปี 2561  26 โครงการ , ปี 2562  25  โครงการ 

      9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  
     จ านวน  21  โครงการ 
     ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  7 โครงการ , ปี 2562  7  โครงการ 
      10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     จ านวน  21  โครงการ 
     ปี 2560  9 โครงการ , ปี 2561  9 โครงการ , ปี 2562  9  โครงการ 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 สอบถามการก าหนดโครงการ หนา้ 61  ขอ้ 22  
     โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.และวางท่อคสล.จากคลองอีสานเขียวเขา้สระน ้า 

โนนประดู่ หมู่ท่ี 3 
นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและแนวทางการ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 7 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น 

ควรจะเพิ่มเติมใหค้วามส าคญัในแต่ละหมู่บา้น 
ผอ.กองช่าง     นายขนุศกัด์ิ  ละลี  ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประมาณการค่าใชจ่้าย 

โครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนสามปีของแต่ละปีตั้งแต่ปี 2560 – 2562  
ประธานสภา     เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 ดังนี ้
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม จ านวน 60 โครงการ 
ปี 2560  20 โครงการ , ปี 2561  20 โครงการ , ปี 2562  20  โครงการ 

/2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา... 
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 2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  จ  านวน  47  โครงการ 
ปี 2560  16 โครงการ , ปี 2561  14 โครงการ , ปี 2562  17  โครงการ 
 3. ยทุธศาสตร์ดา้นการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  จ  านวน  18  โครงการ 
ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  5 โครงการ , ปี 2562  6  โครงการ 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการเกษตร  จ านวน  24  โครงการ 
ปี 2560  8 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
 5. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข  จ  านวน  24  โครงการ 
ปี 2560  8 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
 6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  จ  านวน  27  โครงการ 
ปี 2560  11 โครงการ , ปี 2561  8 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
 7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาหอ้งเรียน ศาสนาและวฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา  จ  านวน  22  โครงการ 
ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  7 โครงการ , ปี 2562  8  โครงการ 
 8. ยทุธศาสตร์ดา้นแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี  จ  านวน  77  โครงการ 
ปี 2560  26 โครงการ , ปี 2561  26 โครงการ , ปี 2562  25  โครงการ 
 9. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัชีวติและทรัพยสิ์น  
จ านวน  21  โครงการ 
ปี 2560  7 โครงการ , ปี 2561  7 โครงการ , ปี 2562  7  โครงการ 
 10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน  21  โครงการ 
ปี 2560  9 โครงการ , ปี 2561  9 โครงการ , ปี 2562  9  โครงการ 
3.3 การขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประธานสภา     ดว้ยไดรั้บหนงัสือจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ขอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา อนุมติัการจ่ายขาดเงินสะสม เพือ่แกปั้ญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
และตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนประดู่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  
ขอ้ 89 และตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ ว 1434 ลงวนัท่ี 

10 มีนาคม 2559 
ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.โนนประดู่  นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดช้ี้แจงตามโครงการท่ีขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  

(คร้ังท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2559  จ  านวน  10  โครงการ  เป็นเงิน  2,105,200 บาท 
 

/1. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ 
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1. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่อส่งน ้าพีวซีี ชั้น 13.5 มม. แบบปลายบาน  
ชนิดต่อดว้ยแหวนยาง(ปากระฆงั) พร้อมอุปกรณ์ 13 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย  ตั้งไว ้ 497,500 บาท 

      เหตุผล เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้ โดยการสูบน ้าจากสระน ้า 
สู่คลองไวส้ ารองในพื้นท่ีประสบปัญหา ม. 1 , ม. 2 , ม. 5 , ม. 7 , ม. 8 และ ม. 9   
รวม 7 หมู่บา้น ตามนโยบายแกปั้ญหาภยัแลง้ของรัฐบาล ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
ฉบบัเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 – 2561 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
หนา้ท่ี  21  ขอ้  3 

2. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าติดตั้งบนเทลเลอร์ลากจูงเคร่ืองยนตดี์เซล ขนาด
ท่อสูบน ้า 8 น้ิว รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย (ราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้ โดยการสูบน ้าจากสระน ้า
ไวส้ ารองในพื้นท่ีประสบปัญหา ม.1 , ม.2 , ม.5 , ม.6 , ม.7 , ม.8 ,ม.9 รวม 7 หมู่บา้น 
ตามนโยบายการแกปั้ญหาภยัแลง้ของรัฐบาล ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
ฉบบัเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 – 2561 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
หนา้ท่ี  21  ขอ้  2 

3. โครงการขดุลอกสระน ้าประปาบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ตามแบบอบต.
โนนประดู่ เลขท่ี 25/2559  ตั้งไว ้ 499,000 บาท 

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนส าหรับบริการประปาหมู่บา้นหนองอา้ย
แหนบหมู่ท่ี 8 และบา้นหนองสะแก หมู่ท่ี 5 เพื่อเพิ่มปริมาณกกัเก็บน ้าส ารองในฤดูแลง้ 
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงจดัใหมี้แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน ตามแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน หนา้ท่ี  58  ขอ้  2 

4. โครงการขยายขนาดท่อเมนประปาพีวซีี ชั้น 13.5 ขนาด 3 น้ิว บา้นโนน
ประดู่ หมู่ท่ี 3 จากท่อส่งน ้าประปาถึงหนา้โรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ ระยะทาง 420 
เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ ท่ี 25/2559  ตั้งไว ้ 91,900 บาท 

เหตุผล เพื่อแกไ้ขปัญหาท่อน ้ าอุดตนัเพื่อเร่งส่งน ้าประปาหมู่บา้นใหบ้ริการ
ประชาชนในดา้นอุปโภคบริโภคไดบ้รรเทาความเดือดร้อนและใหใ้ชใ้นการเกษตร
ครัวเรือนหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4  ตามแผนพฒันาต าบลสามปี เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 – 2561 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน หนา้ท่ี  21  ขอ้  1 

5. ก่อสร้างประตูร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 5.05 
เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 22/2559  ตั้งไว ้ 26,700 บาท 

เหตุผล เพื่อลดความปลอดภยัและรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการรวมถึงความ
ปลอดภยัของเด็กนกัเรียนประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา หนา้ท่ี  23  ขอ้  3 

/6. โครงการปรับปรุงอาคาร… 
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6. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล บริการ
ประชาชน ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 20/2559   ตั้งไว ้ 275,800 บาท 

เหตุผล เพื่อปรับปรุงอาคารใหถู้กสุขลกัษณะในการอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามแผนพฒันาต าบลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยทุธศาสตร์ 
ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หนา้ 74  ขอ้ 6 

7. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนตบ์ริการประชาชนตามแบบอบต.โนนประดู่ 
เลขท่ี 19/2559  ตั้งไว ้ 105,300 บาท 

เหตุผล เพื่อบริการสถานท่ีจอดรถผูม้าติดต่อราชการใหไ้ดรั้บการบริการท่ีดีจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตามแผนพฒันาต าบลสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หนา้ 75  ขอ้ 9 

8. โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย  
(ราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งไว ้ 65,000 บาท 
 เหตุผล เพื่อปรับปรุงอาคารใหถู้กสุขลกัษณะ อ านวยความสะดวกในการจดั

กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอายแุละอ่ืนๆ ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บบริการสาธารณะท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจดัใหบ้ริการ ตามแผนพฒันาต าบลสามปี เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 1) (2559 – 2561) 
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม หนา้ 21  ขอ้ 1 

9. โครงการติดตั้งเคร่ืองเสียงอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุจ  านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน) ตั้งไว ้ 32,000 บาท 

เหตุผล เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์การส่ือสารการจดักิจกรรมใหผู้ร่้วม
กิจกรรมไดรั้บข่าวสารท่ีดี ตามแผนพฒันาต าบลสามปี (2559 – 2561) เพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หนา้ 25  ขอ้ 3 

10. โครงการติดตั้งพดัลม ระบบอากาศ ติดตั้งเพดาน ขนาด 8 น้ิว จ  านวน  4 ตวั 
และพดัลมระบายอากาศ ติดพนงัหอ้งน ้า จ  านวน 2 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน)  
ตั้งไว ้ 12,000 บาท 
 เหตุผล เพื่อปรับปรุงดูแลระบบอากาศภายในอาคารใหถู้กสุขลกัษณะท่ีดีในการ 
ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามแผนพฒันาต าบลสามปี (2559 – 2561) เพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 1)  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หนา้ 25  ขอ้ 2 
(รายละเอียดตามร่างใบขออนุมติัโอนจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2559) 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี  10 เห็นวา่ เคร่ืองสูบน ้ามีราคาสูงมาก  
นายยนัต ์ สงนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6 เห็นวา่การซ้ือเคร่ืองยนต ์ควรซ้ือเคร่ืองท่ีมีคุณภาพสูง  

คร้ังเดียวไปเลย แมว้า่ราคาจะสูง 
นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 8 เห็นควรสนบัสนุนในการขดุลอกแหล่งน ้าหมู่ท่ี 8  

และการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าเพื่อแกปั้ญหาภยัแลง้ หมู่ท่ี 8 และชาวหมู่บา้นอ่ืนๆ 
ประสบปัญหาภยัแลง้ตอ้งสูบน ้าเขา้สระประปาเป็นประจ าทุกปี 

/นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ… 
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นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 7 เห็นควรพิจารณาให้เบิกจ่ายเงินสะสมในการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าในพื้นท่ีต าบล ตามโครงการท่ีเสนอ 

นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร์    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 4 ตั้งขอ้สังเกต การท าโครงการดงักล่าวเป็นอ านาจ 
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือไม่ โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารสภาองคก์าร 
บริหารส่วนต าบล ประกอบอาคารเหมือนโรงเล้ียงไก่(ลูกหมุนระบายอากาศ) 

นายประทีป  ประจง    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลปีท่ีผา่นมา สภาเคยไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
ในการปรับปรุงมาแลว้ 

ผอ.กองช่าง     นายขนุศกัด์ิ  ละลี  ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของการปรับปรุงอาคาร 
หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

นายพิศ  คิดการ     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 เห็นดว้ยกบัการปรับปรุงโครงการภายในศูนยพ์ฒันา 
คุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุจะท าใหโ้รงเรียนผูสู้งอายไุดรั้บการบริการจดัการ  
การเรียนการสอนของผูเ้รียนโรงเรียนผูสู้งอาย ุไดดี้ข้ึน 

ประธานสภา     สอบถาม เม่ือไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ มีมติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนประดู่ 

มติทีป่ระชุม     เห็นชอบ ให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  9  โครงการ จ านวนงบประมาณ 1,830,000 บาท 
ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 โครงการ จ านวนงบประมาณ 275.800 บาท  
(มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจ านวน 15 คน)  ดังนี ้ 

1. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ท่อส่งน ้าพีวซีี ชั้น 13.5 มม. แบบปลายบาน  
ชนิดต่อดว้ยแหวนยาง(ปากระฆงั) พร้อมอุปกรณ์ 13 รายการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย(ราคาทอ้งถ่ิน)  งบประมาณตั้งไว ้ 497,500 บาท มีมติเห็นชอบดว้ย
เสียงส่วนใหญ่ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

      2. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าติดตั้งบนเทลเลอร์ลากจูงเคร่ืองยนตดี์เซล  
ขนาดท่อสูบน ้า 8 น้ิว รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย (ราคาทอ้งถ่ิน)  
งบประมาณตั้งไว ้ 500,000 บาท มีมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

3. โครงการขดุลอกสระน ้าประปาบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8 ตามแบบอบต.
โนนประดู่ เลขท่ี 25/2559  งบประมาณตั้งไว ้ 499,000 บาท มีมติเห็นชอบ 14 เสียง 

      งดออกเสียง 1 เสียง 
 

/4. โครงการขยายขนาดท่อเมนประปาพีวซีี… 
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4. โครงการขยายขนาดท่อเมนประปาพีวซีี ชั้น 13.5 ขนาด 3 น้ิว บา้น 
โนนประดู่ หมู่ท่ี 3 จากท่อส่งน ้าประปาถึงหนา้โรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ ระยะทาง 
420 เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ ท่ี 25/2559  งบประมาณตั้งไว ้ 91,900 บาท  
มีมติเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 5. ก่อสร้างประตูร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 5.05 
เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 22/2559  งบประมาณตั้งไว ้ 26,700 บาท 
มีมติเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 6. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
บริการประชาชน ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 20/2559   งบประมาณตั้งไว ้ 
 275,800 บาท มีมติไม่เห็นชอบ 13 เสียง เห็นชอบ 1 เสียง   
 7. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนตบ์ริการประชาชนตามแบบอบต.โนนประดู่ 
เลขท่ี 19/2559  งบประมาณตั้งไว ้ 105,300 บาท มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   
ไม่เห็นชอบ 7 เสียง 
 8. โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย  
(ราคาทอ้งถ่ิน) งบประมาณตั้งไว ้ 65,000 บาท มีมติเห็นชอบ 9 เสียง  
งดออกเสียง 5 เสียง 
 9. โครงการติดตั้งเคร่ืองเสียงอาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผูสู้งอาย ุจ  านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย งบประมาณ 
ตั้งไว ้ 32,000 บาท มีมติเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 10. โครงการติดตั้งพดัลม ระบบอากาศ ติดตั้งเพดาน ขนาด 8 น้ิว จ  านวน  4 ตวั 
และพดัลมระบายอากาศ ติดพนงัหอ้งน ้า จ  านวน 2 ชุด (ราคาทอ้งถ่ิน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย งบประมาณตั้งไว ้ 12,000 บาท มีมติเห็นชอบ 9 เสียง 
งดออกเสียง 5 เสียง (รายละเอียดตามร่างใบขออนุมติัโอนจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2559) 

ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา      ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
     หวัหนา้ส่วนราชการต่างๆ ช้ีแจงข่าวสาร 
นายส าเนียง  ชวนนอก    ครู โรงเรียนบา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) ไดช้ี้แจงในฐานะตวัแทนโรงเรียน 
     บา้นเสว(ราษฎร์สามคัคี) ขณะท่ีต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนวา่ง ขอขอบคุณ 
     อบต.โนนประดู่ท่ีมีกิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนดว้ยดีมาตลอด 
นายพรหมชาติ  รักไร่    ก านนัต าบลโนนประดู่ ขอสนบัสนุนจากอบต.ใหช่้วยด าเนินการขดุลอก 
     ล าหว้ยเสวในฤดูแลง้ เพื่อแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีล าคลองไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 
 

/นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด … 
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นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   
     กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ทุกท่านท่ีไดอ้นุมติั 

     จ่ายขาดเงินสะสมตามอ านาจหนา้ท่ีและจะเร่งรัดด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อแกปั้ญหา 
     ความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชน 

นางสาวโสภา  บุญมา    ผูอ้  านวยการกองคลงั ช้ีแจงเร่ือง การกูย้มืเงินกลุ่มออมทรัพยส์วสัดิการ 
     ภายในอบต.โนนประดู่ 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  14.50 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 

 

           ลงช่ือ        สุพจน์  นากุดนอก           กรรมการวสิามญัตรวจสอบรายงานการประชุมภาคประชาชน 

       (นายสุพจน์  นากุดนอก) 
         ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 10 

                                          รับรองรายงานการประชุม 

     สุภาวรรณ  นากุดนอก 
            (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                                            


