
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่1  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2557   
วนัที ่  16   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

นางสุภาวรรณ   นากุดนอก 

นายสมชาย     เพียนอก 
นายสมนึก    ชุ่มสีดา 
นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นายพิศ          คิดการ 
นายยนัต ์     สงนอก 

นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายชยัวฒัน์     ใจดี 

นางศุภรา      สินนอก 

นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นางดาหวนั    วเิศษศรี 
นางถาด     เหล่ือมทองหลาง 
นายพนูศกัด์ิ     ประจิตร 
นายประทีป     ประจง 
นายศกัดา      ประจิตร 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายประหยดั    มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ     ลอยนอก 
นายวรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 

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

สุภาวรรณ  นากุดนอก 

สมชาย   เพียนอก 
สมนึก     ชุ่มสีดา 
พรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

พิศ         คิดการ 
ยนัต ์     สงนอก 

นพคุณ     โชคศิริตระกลู 

ชยัวฒัน์    ใจดี 

ศุภรา      สินนอก 

ด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด   เหล่ือมทองหลาง 
พนูศกัด์ิ    ประจิตร 
ประทีป     ประจง 
ศกัดา      ประจิตร 
สมหมาย    ทองดีนอก 

ประหยดั   มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  2    คน       

      

 

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 

 

นายยง      ศรีฤทธ์ิ 
นางพรรณรินี    ใจดี 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
รองประธานสภา 

ยง    ศรีฤทธ์ิ 
พรรณรินี   ใจดี 

(ลา) 
(ลา) 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
 

นายส าราญ    แก่นนอก 

นายอุดมศกัด์ิ    เสนนอก 

นายฉลวย      ทิศกระโทก 

นายประยงค ์    เวชยนัต์ 
น.ส.โสภา        บุญมา 
พ.จ.อ.สมหมาย   เตโพธ์ิ 
นายสมบติั       เวชยนัต ์

นางอรชร       พนมศิลป์ 

นายสุพจน์    นากุดนอก 
น.ส.นิภารัตน์     พลดงนอก 

นางปรียาพร      ประจง 
น.ส.พชัรณญัญ ์   พุฒกลาง 
น.ส.อรัญญา      สงนอก 

น.ส.เกศสุดา    ป่ินประเสริฐ 
นายประสิทธ์ิ     มุง้ต่อบวั 
นายชุ่ม         คิดการ 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 
เลขานุการนายกอบต. 
นายกอบต. 
ผอ.กองคลงั 
เจา้พนกังานป้องกนัฯ 

พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
รองนายกอบต. 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 

พนกังานจา้งเหมา 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่ 

นกัศึกษาฝึกงาน 

นกัศึกษาฝึกงาน 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
รองนายกอบต. 

ส าราญ      แก่นนอก 

อุดมศกัด์ิ    เสนนอก 

ฉลวย    ทิศกระโทก 

ประยงค ์    เวชยนัต ์

โสภา       บุญมา 
สมหมาย     เตโพธ์ิ 
สมบติั      เวชยนัต ์

อรชร      พนมศิลป์ 

สุพจน์    นากุดนอก 
นิภารัตน์    พลดงนอก 

ปรียาพร     ประจง 
พชัรณญัญ ์   พุฒกลาง 
อรัญญา    สงนอก 

เกศสุดา    ป่ินประเสริฐ 
ประสิทธ์ิ     มุง้ต่อบวั 
ชุ่ม       คิดการ 

 

 

 
 
 

/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 18 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม จึงแจง้ประธานสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบวนัน้ีมีสมาชิกสภาอบต. จ านวน 2 ท่านท่ีขอลากิจ 

1. นายยง   ศรีฤทธ์ิ     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
2. นางพรรณรินี    ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 (รองประธานสภา) 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังที่แล้ว   
     2.1 การประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 9  
     เมษายน  2557 

ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาไดอ่้านรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัวสิามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 
      ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุมจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 

     3.1 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ืองการควบ 
                                              คุมโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. ....................... วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ     

ประธานสภา      ขอเชิญประธานกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัเร่ืองการควบคุมโรคพิษ 
     สุนขับา้ฯ ช้ีแจงขอการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการแปรญตัติ   นายสมนึก  ชุ่มสีดา  ไดอ่้านมติท่ีประชุมผลสรุปของคณะกรรมการแปรญตัติ 
     ร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ืองการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
     พ.ศ. ................... คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2557  เวลา  13.30 น. 
 
         /คณะกรรมการไดร่้างประชุม.............. 
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     คณะกรรมการไดร่้างประชุมครบทั้ง 7 ท่าน ยนืยนัตามร่างขอ้บญัญติัเดิมท่ีเสนอโดย 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและไม่มีการแกไ้ขขอ้ความใดๆ จึงแจง้ใหท่ี้ประชุม 
     ทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีขอ้สงสัย จึง 
     ขอมติท่ีประชุม  
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  17 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ 
     องค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ. .............. วาระที ่2 
     ขั้นแปรญตัติ 
     3.2 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมโรค 
     พิษสุนขับา้ พ.ศ. ................... วาระท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบ 
ประธานสภา      ก่อนท่ีสมาชิกสภาจะลงมติวาระท่ี 3ขั้นลงมติร่างขอ้บญัญติัฯ ขอใหส้มาชิก 
     อบต.หรือผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละท่านแสดงความเห็น 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ ไดแ้สดงความขอบคุณท่ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลไดม้องเห็นความส าคญัของการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ในเขตต าบล 
     โนนประดู่ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็น 
     ร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ..........   
     วาระที ่3 ขั้นลงมติ 
     3.3 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองการขดุดิน ถมดิน 
     และการขนยา้ย  พ.ศ. .................... วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ 
ประธานสภา      ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัเร่ืองการขดุดิน  
     ถมดินและการขนยา้ย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติใหท่ี้ประชุม 
     ทราบ 
ประธานกรรมการแปรญตัติ   นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร  ไดอ่้านมติท่ีประชุมผลสรุปของคณะกรรมการ 
     แปรญตัติร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ืองการขดุดิน ถมดิน 
     และการขนยา้ย พ.ศ. ................  คร้ังท่ี 1/2557   เม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2557   
     เวลา 14.30 น. ดงัน้ีวา่ 
     ขอ้ความเดิม ตามขอ้ 19 ของร่างขอ้บญัญติัต าบล มีขอ้ความวา่ผูใ้ดท าการขดุดิน  
     ถมดินและขนยา้ย โดยไม่ปฏิบติัตามขอ้บญัญติัน้ี ใหไ้ดรั้บโทษตามท่ีกฎหมาย 
     ก าหนด  
     ขอ้ความใหม่ ท่ีแกไ้ขวา่ ขอ้ 19 ผูใ้ดท าการขดุดิน ถมดินหรือขนยา้ย โดยไม่ปฏิบติั 
     ตามขอ้บญัญติัน้ี ใหไ้ดรั้บโทษตามขอ้ก าหนดโทษแห่งพระราชบญัญติัขดุดิน 
     และถมดินพุทธศกัราช 2543 
         /นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด................. 
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นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    กรรมการแปญตัติ ไดช้ี้แจงวา่อตัราค่าปรับผูท้  าผดิขอ้บญัญติัต าบล มีอตัรา 
     ค่าปรับอยูใ่นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดไ้ม่เกิน 
     5 คร้ังของบทบาทแต่ละบทลงโทษการฝ่าฝืนขุดดินถมดิน พ.ศ.  2543 มีบทลงโทษ 
     ส าหรับผูฝ่้าฝืนไวด้ว้ยแลว้ 
นายยนัต ์  สงนอก    การก าหนดอตัราค่าปรับกระท าผดิทิ้งขยะในต าบลท่ีก าหนดเป็น   จ  านวน 
     2,000 บาท แตกต่างจากขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลน่าจะท าใหเ้หมือนกนั 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (17 เสียง) ให้ความเห็นชอบร่างข้อ 
     บัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ืองการขุดดิน ถมดินและการขนย้าย  
     พ.ศ. ..............…   วาระที ่3 ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ 
     3.4 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองการขดุดิน ถมดิน 
     และการขนยา้ย พ.ศ………….. 
ประธานสภา      ก่อนท่ีสมาชิกสภาจะลงมติวาระท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบ ขอให้ 
     สมาชิกสภาหรือผูท่ี้เก่ียงขอ้งแต่ละท่านไดแ้สดงความคิดเห็นประกอบดว้ย 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    กรรมการแปรญตัติ การขุดดิน ถมดินและการขนยา้ย ในเขตต าบลไม่มี 
     สภาพบงัคบัใชท้  าใหมี้การปรับหรือการลงโทษแก่ผูป้ระกอบการ ขนยา้ยดิน ขดุดิน 
     ในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่ หากมีขอ้บญัญติัหรือมีขอ้มาบงัคบัใชจ้ะเป็นประโยชน์ 
     ต่อต าบลโนนประดู่ในระยะยาว 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในวนัหยดุราชการมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งบออกเสียง 1 เสียง   
     3.5 การคดัเลือกกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาช้ีแจงรายละเอียด 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงวา่ 
     คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     ไดด้ าเนินการคดัเลือกตวัแทนสมาชิกอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     การจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้8 (3)  สภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ไดค้ดัเลือกแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 
     3 ราย คือ 1. นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ  2. นางดาหวนั  วเิศษศรี  3. นายยนัต ์ สงนอก 
     แทนต าแหน่งท่ีวา่งมีก าหนดระยะเวลา  2  ปี ท าใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
     อยูใ่นวาระท่ีกรรมการชุดเดิมด ารงต าแหน่งอยู ่ซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาอบต.ไว ้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน  2555 
 
         /ซ่ึงจะครบก าหนดระยะเวลา................ 
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     ซ่ึงจะครบก าหนดระยะเวลา  2 ปี ในวนัท่ี  26  เมษายน  2557 น้ีจะท าให ้
     คณะกรรมการพฒันาอบต. ในส่วนของกรรมการเดิมจากสภาจะครบวาระ 2 ปี 
     ในวนัท่ี 26 เมษายน  2557 ไปดว้ยเพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่อเน่ืองในวนัท่ีไม่มี 
     การประชุมสภาอบต.หลงัวนัท่ี 27 เมษายน 2557  จึงขอความเห็นวา่สมาชิกสภาอบต. 
     ท่ีด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะครบวาระในวนัท่ี 26 เมษายน น้ี เลือกตั้งตวัแทนสมาชิก 
     สภาอบต.ล่วงหนา้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแผนพฒันาอบต. ตั้งแต่วนัท่ี 27 
     เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เห็นวา่สมาชิกอบต.ทั้ง 3 ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
     เห็นควรเป็นตวัแทนปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอควรใหก้รรมการชุดน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  
     ทั้ง 3 ท่าน คือ นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ  นางดาหวนั  วิเศษศรี  และนายยนัต ์ สงนอก 
ประธานสภา      ขอมติท่ีประชุม รับรองการคดัเลือกตวัแทนสมาชิกอบต.จ านวน 3 คน  
     เป็นตวัแทนคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ แทนต าแหน่ง 
     ท่ีวา่งท่ีครบวาระต าแหน่งในวนัท่ี 27 เมษายน  2557 เป็นตน้ไป 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตัวแทนสมาชิกอบต.จ านวน 3 คน  
     คือ นายด ารง  ปรารถนาศักดิ์  นางดาหวนั  วเิศษศรี และนายยนัต์   สงนอก  
     เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่ปฏิบัติหน้าทีค่ณะกรรมการ 
     พฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วนัที ่27 เมษายน 
     2557 เป็นต้นไป 
     3.6 การคดัเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาช้ีแจงรายละเอียด 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดช้ี้แจงวา่กรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
     พฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการคดัเลือกตวัแทนสมาชิกอบต. ตาม 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     พ.ศ.  2548 ขอ้ 8 (3) สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดด้ าเนินการคดัเลือก 
     ตวัแทนสมาชิกสภาไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 จ านวน  3 ราย คือ 
     นายพิศ   คิดการ  นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู และนายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  
     แทนต าแหน่งวา่งมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี และต าแหน่งท่ีวา่งจะครบวาระ 2 ปี 
     ในวนัท่ี 26 เมษายน 2557 จึงตอ้งคดัเลือกตวัแทนสมาชิกอบต.จ านวน 3 ท่าน 
     เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต.เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ 
     ตั้งแต่วนัท่ี  27  เมษายน  2557 มีก าหนดระยะเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ 2 ปี นบัตั้งแต่ 
     วนัท่ีแต่งตั้ง  
 
        /นางสมหมาย  ทองดีนอก..................... 
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นางสมหมาย  ทองดีนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เห็นวา่คณะกรรมการชุดเดิมทั้ง 3 ท่าน คือ  
     นายพิศ   คิดการ  นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู และนายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
     ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้เห็นควรคดัเลือกและใหก้รรมการชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ี 
     ต่อไป 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกอบต.มีความเห็นอยา่งไรเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอ 
     มติท่ีประชุมคดัเลือกตวัแทนสมาชิกอบต. จ านวน 3 คน เป็นกรรมการติดตามผล 
     และประเมินผลแผนพฒันาแทนต าแหน่งท่ีวา่งท่ีครบวาระตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 
     2557  เป็นตน้ไป มีก าหนดระยะเวลา  2  ปี 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
     ให้แต่งตั้งตัวแทนสมาชิกอบต. จ านวน 3 ราย เป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตาม 
     และประเมินผลแผนพฒันาอบต.แทนต าแหน่งทีว่่างทีค่รบวาระตั้งแต่วนัที ่  27 
     เมษายน  2557 เป็นต้นไปมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี 
     3.7 การพิจารณาอนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2557 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
นายกอบต.      นายประยงค ์ เวชยนัต ์ไดช้ี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมติัจ่ายขาด 
     เงินสะสม จ านวน 6 โครงการ 

1. โครงการปรับปรุงถนนดินสามแยกถนน คสล. ทางเขา้บา้นหนองอา้ยแหนบ 
ถึงสามแยกทางไปป่าชา้บา้นหนองอา้ยแหนบหมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง 
6 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 9 /2557 
เป็นเงิน   99,000   บาท (เกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินสายสามแยกถนนหินคลุกทางไปโนนประดู่ ถึงป่า 
หนองโสน บา้นหนองอา้ยแหนบหมู่ท่ี 8 ต าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่  เลขท่ี 10  /2557  

     เป็นเงิน 73,000  บาท (เจด็หม่ืนสามพนับาทถว้น) 
3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้นส าโรงไปบา้นทองหลางใหญ่ ช่วง 
จากหว้ยอีสานเขียวถึงสามแยกทางไปหนองสะแกบา้นส าโรงหมู่ท่ี 4 ต าบลโนนประดู่ 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว  400  เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่  เลขท่ี  8  /2557 
เป็นเงิน  47,000  บาท (ส่ีหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) 
4. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบา้น 
บา้นตาลาดหมู่ท่ี 7 ต าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง  4  เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา 
0.15 เมตร ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี  11  /2557   อา้งอิงแบบ ท1-01 
ของกรมการปกครอง เป็นเงิน 55,000 บาท (หา้หม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 
    /5.โครงการปรับปรุงถนนดิน.................. 
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     5. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุก บา้นส าโรง – หนองไมต้าย หมู่ท่ี 4 
      ต  าบลโนนประดู่ผวิจราจร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว  310  เมตร  หนาเฉล่ีย  

0.10 เมตร วางท่อขนาดØ 0.40 เมตร 1 แถว  จ  านวน 8 ท่อนพร้อมยาแนวขอ้ต่อท่าให้
เรียบร้อย ปริมาตรหินคลุก 193.75 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดทบัแน่น ตามแบบอบต.
โนนประดู่เลขท่ี 13 /2557  เป็นเงิน 99,000 บาท (เกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
6. โครงการวางท่อระบายน ้า บา้นโนนสะอาด (เหมืองตะเภา) หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่ 
วางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร จ านวน 12 ท่อน  2แถว  จ  านวน 24 ท่อน  พร้อมเทลีน 
และดาด คอนกรีตหนา้หลงัทางเขา้ – ออก ถมดิน ผนงั ดา้นทางน ้าออก กนัเซาะ  
ตามแบบอบต.โนนประดู่  เลขท่ี 12 /2557   เป็นเงิน  99,000  บาท   
(เกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 
 เหตุผลท่ีขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนใหแ้ก่พี่นอ้ง 
ประชาชนในต าบลโนนประดู่ โดยโครงการดงักล่าวไม่สามารถน ้ามาตั้งจ่ายไวใ้น 
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 ได ้

ปลดัอบต.      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ปลดัอบต.ไดช้ี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสมดงัน้ี 
     ผอ.กองคลงั ไดส่้งรายงานยอดเงินสะสมท่ีสามารถตั้งจ่ายได ้คงเหลือ ณวนัท่ี 
     31  มีนาคม  2557  จ  านวน 3,013,077.44 บาท ตามหนงัสือสั่งการจงัหวดันครราชสีมา 
     ท่ี นม. 0023.4/ว.2725  ลงวนัท่ี  11  มิถุนายน 2556 
นายพนูศกัด์ิ ประจิตร    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 ขอใหส้มาชิกอบต.ช่วยพิจารณาเน่ืองจากในพื้นท่ีโครงการ 
     ดงักล่าวจะช่วยแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรหมู่ท่ี 4 คุม้หนองไมต้ายและหมู่ 
     บา้นใกลเ้คียง 
นางศุภรา   สินนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 โครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสม หมู่ท่ี 8 เป็นเส้นทาง 
     ท่ีจะแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนของพี่นอ้งประชาชน 
ประธานสภ      โครงท่ีก่อสร้างถนนประชาคมหมู่บา้นจะแกปั้ญหาความเดือนร้อน 
     เร่ืองผูส้ัญจรในฤดูร้อนและในฤดูฝนจะแกปั้ญหาทางใหส้ัญจรของพี่นอ้งประชาชน 
     ไดเ้ป็นอยา่งดี 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 โครงการก่อสร้างวางท่อเหมืองตะเภาหมู่ท่ี 10  
     จะท าใหมี้การระบายน ้าไดดี้ในการช่วยพื้นท่ีเกษตกรรมของราษฎร ในฤดูน ้าฝน 
     หลากมาในฤดูฝนไดเ้ป็นอยา่งดี 
ประธานสภา      สอบถามจะอนุญาตโครงการเป็นรายโครงการหรือรายโครงการ 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 ขอเสนอใหอ้นุมติัจ่ายขาดเงินสะสม รวม 6 โครงการ 
     ตามยอดเงินรวม 472,000  บาท 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามจึงขอมติท่ีประชุมวา่โครงการท่ีขอจ่าย 
     ขาดเงินสะสมรายโครงการหรือรวมยอดจ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 472,000 บาท 
 
          /มติท่ีประชุม...................... 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 6 โครงการ 
     เป็นเงิน 472,000 บาท โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนดินสามแยกถนน คสล. ทางเขา้บา้นหนองอา้ย
แหนบถึงสามแยกทางไปป่าชา้บา้นหนองอา้ยแหนบหมู่ท่ี 8  
เป็นเงิน  99,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงถนนดินสายสามแยกถนนหินคลุกทางไปโนนประดู่ 
ถึงป่าหนองโสนบา้นหนองอา้ยแหนบหมู่ท่ี 8  
เป็นเงิน 73,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้นส าโรงไปทองหลางใหญ่ช่วง 
จากหว้ยอีสานเขียวถึงสามแยกทางไปหนองสะแก 
เป็นเงิน 47,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบา้น 
บา้นตาลาดหมู่ท่ี 7  เป็นเงิน 55,000  บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุก บา้นส าโรง – หนองไมต้าย 
หมู่ท่ี 4   เป็นเงิน 99,000  บาท 

6. โครงการวางท่อระบายน ้าบา้นโนนสะอาด (เหมืองตะเภา) หมู่ท่ี 10 
เป็นเงิน  99,000  บาท 

ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองเพือ่ทราบ 
4.1 รายงานผลการจดัเก็บรายได ้รอบ 6 เดือน ประจ าปี 2557 งวดท่ี 1  

     (เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)  
ประธานสภา      เชิญนายกอบต.โนนประดู่ ช้ีแจงรายละเอียด 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ช้ีแจงรายละเอียดผลการจดัเก็บรายไดร้อบ 6 เดือน 
     โดยมอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงรายละเอียดแทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา  บุญมา  ไดช้ี้แจงรายละเอียดการจดัเก็บรายไดร้อบ 6 เดือน 
     ประจ าปี 2557 งวดท่ี 1/2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ดงัน้ี 

1. หมวดภาษีอากร  จดัเก็บได ้     11,632 บาท 
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    11,232 บาท 
1.2 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี      -  บาท 
1.3 ภาษีป้าย      400 บาท 

     2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  90,235 บาท 
             2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  307 บาท 
             2.2 ค่าปรับผดิสัญญา    85,188 บาท 
             2.3 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  300 บาท 

           /2.4ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ..................  



-10- 

             2.4 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  4,340  บาท 
             2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์   100 บาท 
     3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   98,479.59 บาท 
              3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    98,479 บาท 
     4. รายไดเ้บด็เตล็ด   40,259 บาท 
              4.1 ค่าขายแบบแปลน    1,500 บาท 
              4.2 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร   2,659 บาท 
              4.3 เงินอุดหนุน/ชดเชยค่าบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 33,000 บาท 
              4.4 รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ    31,000 บาท 
     5. รายไดท่ี้รัฐบาลจดัเก็บและจดัสรรใหอ้ปท.  5,505,137.02 บาท 
     6. เงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล    5,543,009 บาท 
      รวมรายรับทั้งส้ิน  17,214,916.61 บาท 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เม่ือไม่มีจึงขอ 
     มติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ เป็นเอกฉันท์ผลการรายงานการจัดเกบ็รายได้รอบ 6 เดือน 
     ประจ าปี 2557 งวดที ่1 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

4.2 รายงานผลด าเนินงานตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 
     ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2557) 
ประธานสภา      เชิญนายกอบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ขอมอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงัช้ีแจงรายละเอียด 
     แทนและประธานสภาอนุญาต 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    นางสาวโสภา   บุญมา  ช้ีแจงรายงานผลด าเนินการตามขอ้บญัญติังบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2557 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2557)  ดงัน้ี 
     รายรับทั้งส้ิน + เงินสะสม 7,014,479.18  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายไดจ้ดัเก็บเอง    163,486.91 บาท 
  -  หมวดภาษีอากร    11,632  บาท 
  -  ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 61,603.50 บาท 
  -  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   65,517.41 บาท 
 -  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   24,734.00 บาท 

     2. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บและจดัสรรให้ 2,833,972.27 บาท 
     3. หมวดรายไดจ้ากเงินอุดหนุน  391,560  บาท 
      รวมรายไดต้ามขอ้บญัญติั   3,389,019.18 บาท 

2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,096,860 บาท 
3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม   528,600  บาท 

 
   /ดา้นรายจ่ายตามขอ้บญัญติั……………… 
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     ด้านรายจ่ายตามข้อบัญญตัิทั้งส้ิน  2,851,339.35 บาท 
1. งบกลาง    186,282.00 บาท 
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  617,189  บาท 
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,027,278 บาท 
4. ค่าตอบแทน    28,402  บาท 
5. ค่าใชส้อย    767,419.32 บาท 
6. ค่าวสัดุ    113,045  บาท 
7. ค่าสาธารณูปโภค   60,724.03 บาท 
8. เงินอุดหนุน    51,000  บาท 
9. ค่าครุภณัฑ์      -  บาท 
10. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    -  บาท 
11. รายจ่ายอ่ืน      -  บาท  

     รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2,958,860 บาท 
     รายจ่ายจากเงินอุดหนุน    528,600  บาท 
      รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  6,338,799.35 บาท 

รายงานผลการด าเนินงานกจิการประปาประจ าปี 2557 (ไตรมาส 2งวดเดือนมกราคม  
มีนาคม 2557) 
ก.ด้านรายรับ   จ านวน  199,446.69 บาท 
  - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  2,100  บาท 
 - หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค    142,890  บาท 
 - หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด      -   บาท 
 - หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น    1,256.69 บาท 
 - หมวดเงินอุดหนุน     53,200    บาท 
ข.ด้านรายจ่าย   จ านวน  163,502.84  บาท 
 - งบกลาง      -   บาท 
 - ค่าใชส้อย    43,380  บาท 
 - ค่าวสัดุ    71,281  บาท 
 - ค่าสาธารณูปโภค   48,841.84 บาท 
ค.เงินสะสมกจิการประปา  356,162.16 บาท 

ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เม่ือไม่มี 
     จึงขอมติท่ีประชุม 
 
          /มติท่ีประชุม.................. 
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มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุมรับทราบ รายงานผลด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2557 ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม 2557) เป็นเอกฉันท์  
     (16 เสียง) 
ระเบียบวาระที ่5     วาระอืน่ ๆ 
ประธานสภา      สอบถามผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือจะแสดงความเห็น 
     ขอเชิญอนุญาต 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่    นางสาวพชัรณญัญ ์ พุฒกลาง  ช้ีแจงสถานการณ์โรคไขห้วดัใหญ่ในต าบล 
     โนนประดู่จ านวน  5  ราย ม.4 (1 ราย) ม.3 (3 ราย) ม.10 (1ราย)   

- การเก็บรักษาวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ในขณะไฟฟ้าดบั 
- การสร้างร้ัวรวดหนามป้องกนัสัตวเ์ล้ือยลงไปในสระน ้าประปา 

บา้นโนนประดู่ บา้นโนนสะอาด 
นายกอบต.      การสร้างลวดหนามสระน ้าประปาของหมู่บา้นเป็นส่ิงท่ีดี และช่วยกนั 
     ดูแลรักษาจะพิจารณาโดยเร่งด่วนต่อไป 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7     นายอุดมศกัด์ิ   เสนนอก การปักแนวเขตถนนสาธารณะในหมู่บา้น  
     มีการก่อสร้างถนน คสล.แลว้ชาวบา้นขยบัเสาติดแนวเขตถนน 
เลขานุการนายก      นายฉลวย  ทิศกระโทก  ช้ีแจงรายละเอียดการเขียนเร่ืองร้องทุกขข์อ 
     ความช่วยเหลือขอใหล้งรายละเอียดใหช้ดัเจนมีรายละเอียดความเดือนร้อน 
     เร่ืองอะไร ท่ีใด เม่ือไร ท่ีไหน ขนาดเท่าไร เป็นตน้ 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุม เวลา 12.25 น. 
 
                                                      ลงช่ือ           วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด            ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

                                                        ตรวจถูกตอ้ง 

           สุภาวรรณ  นากุดนอก 
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการ 
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                                                       ลงช่ือ              ศกัดา    ประจิตร              ประธานกรรมการ 
                   (นายศกัดา    ประจิตร)        

     สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 2       
 

               ลงช่ือ              สมชาย   เพียนอก             กรรมการ 
                    (นายสมชาย    เพียนอก)         

      สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 

              ลงช่ือ              สมนึก    ชุ่มสีดา               กรรมการ 
                              (นายสมนึก      ชุ่มสีดา)       

     สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
                                         

 
 

 

 

                                                   
 

 
 
   


