
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  7   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี    ใจดี 

นายชยัวฒัน์    ใจดี 

นายศกัดา    ประจิตร 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู 

นายพิศ     คิดการ 
นายประหยดั   มารัตนะ 
นายยนัต ์   สงนอก 

นายยง     ศรีฤทธ์ิ 
นายประทีป     ประจง 
นายสมนึก    ชุ่มสีดา 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
นายสมชาย   เพียนอก 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นางศุภรา    สินนอก 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ 

นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 7 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ส.อบต.หมู่ท่ี10 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1  
เลขานุการสภา 
 

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี   ใจดี 

ชยัวฒัน์   ใจดี 

ศกัดา    ประจิตร 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
พิศ    คิดการ 
ประหยดั   มารัตนะ 
ยนัต ์  สงนอก 

ยง     ศรีฤทธ์ิ 
ประทีป    ประจง 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
ดาหวนั   วิเศษศรี 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
สมชาย   เพียนอก 
สมหมาย   ทองดีนอก 

ศุภรา   สินนอก 
ด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  -   คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายพนม   พนสันอก 
นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 
นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 
นายขนุศกัด์ิ   ละลี 
นายสถิตย ์   ประทายนอก 
นายสมชาย   ฟักเป่ียม 
นางสาวประคอง   คิดการ 
นายอภิเกียรติ    ควนัพิมาย 
นายบุญส่ง    โครตประทุม 
นางสาวศศิภา    ชอบการ 
นางสาวมทัยา   ฝาชยัภูมิ 
นางประนอม   วงคอ์  ามาตร 
นางสาววลิาวณัย ์  โมรานอก 
นางสาวณฐัสุดา  มะนาวนอก 
นางสาวอุไรรัตน์  ประดิษฐ์ิ 
นางสาวกาญจนา   ช่างเหล็ก 
นางปรียาพร   ประจง  
นายชยัยง    สอนโก่ย 
นายประมาน   ประจง 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
ภารโรง 
เจา้พนกังานพสัดุ 
ผช.จนท.ป้องกนัฯ 
พนกังาน EMS 
ผช.จนท.จดัเก็บฯ 
นกัวชิาการเงินและบญัชี 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
 

  พนม     พนสันอก 
พิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
ขนุศกัด์ิ   ละลี 
สถิตย ์  ประทายนอก 
สมชาย   ฟักเป่ียม 
ประคอง   คิดการ 
อภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
บุญส่ง  โครตประทุม 
ศศิภา    ชอบการ 
มทัยา   ฝาชยัภูมิ 
ประนอม   วงคอ์  ามาตร 
วลิาวณัย ์ โมรานอก 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
อุไรรัตน์   ประดิษฐ์ิ 
กาญจนา  ช่างเหล็ก 
ปรียาพร   ประจง 
ชยัยง    สอนโก่ย 
ประมาน   ประจง 

 

 

 

/เร่ิมประชุม............... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
เลขานุการสภ              นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนั 

มีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน 
เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม   

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมและอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     เร่ือง เรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2558(คร้ังท่ี1) ใหท่ี้ประชุมทราบ 
      แจง้วาระการประชุมเพิ่มเติม – การถามกระทูส้ดต่อนายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี1) ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  
     26  มิถุนายน  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 
     26 มิถุนายน 2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ เป็นเอกฉันท์ โดย 
     ไม่มีการแก้ไข (19 เสียง) 
     2.2 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 (คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30  
           มิถุนายน  2558 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 2(คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 
     มิถุนายน  2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ ประกอบกบัมีขอ้ความท่ีไม่สมบูรณ์เป็นจ านวน 
     มากจึงขอแกไ้ขขอ้ความเพื่อใหท่ี้ประชุมรับทราบในคร้ังถดัไป จึงขอเสียงการรับรอง 
     รายงานการประชุมไปในคร้ังถดัไป 
ประธานสภา      สอบถามขอใหเ้สียงการรับรองรายงานการประชุมในคร้ังถดัไป 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เลือ่นรับรองรายงานการประชุมไปในคร้ังถัดไป 
 
 
            /ระเบียบวาระที ่3.... 
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ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายเพื่อการลงทุน คร้ังท่ี 1/2558 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบิหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่  ช้ีแจงรายละเอียดการขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
     (เพื่อพฒันา) เป็นอ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมติั ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการโอนงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     พ.ศ. 2541 ขอ้ 27 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบา้นเลขท่ี 82 ถึงบา้นเลขท่ี 44  
     หมู่ท่ี 9) บา้นง้ิวเก่า ต าบลโนนประดู่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 
     รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.โนนประดู่ 
     ขอ้ความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบา้นเลขท่ี 82  
     ถึงบา้นเลขท่ี 44) หมู่ท่ี 9 บา้นง้ิวเก่า ต าบลโนนประดู่  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 68 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 19/2558  
     สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ภายในหมู่บา้นมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม 
     ไม่สะดวก 
     การด าเนินการ  
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา .015 เมตร ยาย 68 เมตร 
     หรือมีพื้นท่ี คสล.ประมาณ 40.8 ตารางเมตร 
     2. ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย ตามแผนพฒันาสามปี (2558-2560)เพิ่มเติม 
     ฉบบัท่ี 2 หนา้ 37 ขอ้ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
     ขอ้ความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบา้นเลขท่ี 82  
     ถึงบา้นเลขท่ี 44) หมู่ท่ี 9 บา้นง้ิวเก่า ต าบลโนนประดู่  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 68 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 19/2558  
     สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ภายในหมู่บา้นมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม 
     ไม่สะดวก 
     การด าเนินการ  
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา .015 เมตร ยาย 68 เมตร 
     หรือมีพื้นท่ี คสล.ประมาณ 272 ตารางเมตร 
     2. ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย ตามแผนพฒันาสามปี (2558-2560)เพิ่มเติม 
     ฉบบัท่ี 2 หนา้ 37 ขอ้ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
      เน่ืองจากการด าเนินงานพื้นท่ีคสล. ไม่ถูกตอ้งตามจ านวนตารางเมตร  
     จึงขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
            /ประธานสภา... 
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ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภามีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอ 
     มติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์(19 เสียง) อนุมัติให้เปลีย่นแปลงค าช้ีแจงข้อความใหม่ว่า 
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนานกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 68 เมตร 
     หรือมีพืน้ทีค่สล.ประมาณ 272 ตารางเมตร    
ระเบียบวาระที ่4                                         การเสนอกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา      ดว้ยนางพรรณรินี  ใจดี สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 ไดเ้สนอกระทูถ้ามนายกองค ์
     การบริหารส่วนต าบล เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 เป็นกระทูถ้ามสด ซ่ึงนายกจะตอบ 
     หรือไม่ ก็ได ้เน่ืองจากแจง้ให้ปลดัปฏิบติัหนา้ท่ีนายกทราบล่วงหนา้ก่อน 3 วนั นบัแต่ 
     ไดรั้บหนงัสือ จึงของใหน้างพรรณรินี  ใจดี ตั้งกระทูส้ดถามได ้ส่วนนายกองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลจะตอบหรือไม่ก็แลว้แต่ความเห็นของนายก 
นางพรรณรินี   ใจดี     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 ไดต้ั้งกระทูถ้ามนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     เร่ือง การแสดงพฤติกรรมการละเลยต่อหนา้ท่ี ของอสม.สุกญัญา  ทบักรุง เม่ือวนัท่ี 
     24 กรกฏาคม  2558 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงวา่ เร่ืองการตอบกระทู ้
     ถามดงักล่าวไม่ขอตอบค าถามในตอนน้ี เน่ืองจากพึ่งไดรั้บทราบกระทูถ้าม จะขอ 
     ตอบในการประชุมคร้ังถดัไป เป็นหนงัสือใหส้มาชิกทุกท่านทราบ    
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่5     วาระอืน่ๆ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิก มีสมาชิกท่านใดหรือผูป้ระชุมท่านใดหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
     จะแสดงความคิดเห็น 
นายพนม  พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 แสดงความเห็นวา่ สมาชิกอบต.ไม่มีสิทธิมาตั้งกระทูถ้าม 
     พฤติกรรมการแสดงออกของอสม.ในการแสดงความคิดเห็น 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ ช้ีแจงวา่ พฤติกรรมของอสม.ในการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ 
     วนิยัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่นดา้นการป้องกนัทุจริต จากส านกังานปปช. 
     สามาถกระท าได ้ถา้ท าภายในกรอบหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองแต่การแสดง 
     ของบทบาทของผูน้ าหมู่บา้นจะตอ้งไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง ย ั้วยใุหอ้สม. 
     ใหต่้อตา้นหรือมีอคติส่วนตวัต่อปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการส่วนตวั 
     คณะกรรมการมาประเมินไม่ไดม้าสอบสวนปลดัอบต.ให้ยา้ยจากต าบลโนนประดู่ 
     ผูน้ าตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนเอง 
นายสถิตย ์  ประทายนอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 ช้ีแจงวา่บทบาทของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     เป็นเพียงผูม้าอาศยัในต าบลโนนประดู่หากไม่พึ่งผูน้  าในการท างานปลดัองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลท่านก็ไม่สามารถท างานได ้ถือวา่เป็นการไม่ใหเ้กียรติผูน้ า 
            /ประธานสภา... 
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นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ช้ีแจงวา่ท่านผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าหมู่บา้นไม่พอใจค าพดูของปลดั 
     จึงยกมือไหวผู้น้  า และขออภยัท่ีบกพร่องในค าพดูดงักล่าว 
ประธานสภา      ทุกท่านประสงคดี์ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ท่ีจะขบัเคล่ือน 
     การท างาน 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 เห็นดว้ยท่ีท่านปลดัอบต.จะตอบกระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
     เพื่อใหมี้ขอ้สรุปในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอปิดประชุม  
ประธานสภา     สั่งปิดประชุมเวลา 12.05 น.  และแจง้การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3(คร้ังท่ี 2) 
     ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 
 
     
                                                      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 

 

                                                   


