
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยวสิามัญ สมัยที ่1  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2557   
วนัที ่  9   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายยนัต ์    สงนอก 

นายสมชาย    เพียนอก 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายชยัวฒัน์      ใจดี 

นายพิศ         คิดการ 
นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายยง      ศรีฤทธ์ิ 
นายสมนึก     ชุ่มสีดา 
นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด    เหล่ือมทองหลาง 
นายประทีป     ประจง 
นางศุภรา        สินนอก 

นายประสิทธ์ิ     ลอยนอก 
นายประหยดั    มารัตนะ 
นายศกัดา       ประจิตร 
นางพรรณรินี      ใจดี 

นางสุภาวรรณ    นากุดนอก 

นายวรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 
 

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

ยนัต ์    สงนอก 

สมชาย   เพียนอก 
พนูศกัด์ิ    ประจิตร 
สมหมาย   ทองดีนอก 

ชยัวฒัน์      ใจดี 

พิศ        คิดการ 
พรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นพคุณ    โชคศิริตระกลู 
ยง     ศรีฤทธ์ิ 
สมนึก    ชุ่มสีดา 
ดาหวนั    วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
ประทีป    ประจง 
ศุภรา      สินนอก 

ประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
ประหยดั    มารัตนะ 
ศกัดา    ประจิตร 
พรรณรินี     ใจดี 

สุภาวรรณ    นากุดนอก 

วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  1    คน       

      

 

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี10 ด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ (ลากิจ) 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายประสาท   ชยัเพชร 
นายส าเนียง     ชวนนอก 

นายชุ่ม      คิดการ 
นายสุพจน์  นากุดนอก 
นายประสิทธ์ิ   มุ่งต่อบวั 
นายประยงค ์   เวชยนัต์ 
นายฉลวย   ทิศกระโทก 
นายรุ้ง      พานิชนอก 

นายพนม    พนสันอก 

น.ส.ณฐัพร    ถ่ินพุดซา 
น.ส.นิภารัตน์   พลดงนอก 

นางปรียาพร    ประจง 
นางเสง่ียม      สงนอก 
นายอภิเกียรติ    ควนัพิมาย 
นายพุทธพล     เชยโพธ์ิ 
น.ส.เรณู        สนนอก 

นางอรชร      พนมศิลป์ 

ประสาท    ชยัเพชร 
ส าเนียง    ชวนนอก 
ชุ่ม        คิดการ 
สุพจน์    นากุดนอก 
ประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
ประยงค ์    เวชยนัต ์

ฉลวย   ทิศกระโทก 
รุ้ง   พานิชนอก 

พนม     พนสันอก 

ณฐัพร     ถ่ินพุดซา 
นิภารัตน์    พลดงนอก 

ปรียาพร     ประจง 
เสง่ียม      สงนอก 
อภิเกียรติ    ควนัพิมาย 
พุทธพล     เชยโพธ์ิ 
เรณู       สนนอก 

อรชร     พนมศิลป์ 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 
ครู รร.บา้นเสว 
รองนายกอบต. 
รองนายกอบต. 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
นายกอบต. 
เลขานุการนายก 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
บุคลากร 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 

พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผูช่้วย จนท.ป้องกนัฯ 

ผูช่้วย นกัพฒันาชุมชน 

นกัพฒันาชุมชน 

พนกังานจา้งเหมา 
 

 

 

 
 
 

/เร่ิมประชุมเวลา.... 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.50 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

โนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 คนเขา้ร่วมประชุม 
 ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม จึงแจง้ประธานสภา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบมีสมาชิกสภาอบต.แจง้ลาประชุม จ านวน 1 ราย 
     คือ นายด ารงค ์  ปรารถนาศกัด์ิ  ไปพบแพทยต์ามท่ีหมอนดัโรคประจ าตวั 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา   
     2.1 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี 2556 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 27  
     ธนัวาคม  2556 

เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 4(คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ใหท่ี้ประชุมทราบ
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกสภา ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้ง ขอแกไ้ขรายงาน 
     การประชุม เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุม    
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มี 
     การแก้ไข 
     2.2 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 4   
     กุมภาพนัธ์  2557 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจ าปี 2557(คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2557 
     ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา         สอบถามสมาชิกท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภา เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
     จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
     โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที ่3.................. 
 



 
-4-  

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 การอนุมติัโอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
     2557 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียด 
นายกอบต.      นายประยงค ์  เวชยนัต ์ไดช้ี้แจงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายจ่าย 
     เพื่อการลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2 โครงการ รายละเอียดมอบหมาย 
     ใหเ้จา้หนา้ท่ีงบประมาณช้ีแจง ประธานสภาอนุญาตใหช้ี้แจงแทน 
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ    นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดช้ี้แจงขอ้ความค าช้ีแจง ดงัน้ี 

1. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบา้นเลขท่ี 24/1 
ถึงบา้นเลขท่ี 29 บา้นทองหลางใหญ่  
ขอ้ความเดิม งานผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตรยาว  124 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นผวิจราจร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 620 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองขา้งๆละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน ้า คสล. 0.40 เมตรจ านวน 7 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยต่อ 
ขอ้ความใหม่  งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผวิจราจร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 496 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมเกล่ียทบัแน่น และงานวางท่อระบายน ้า คสล. Ø .40 เมตร 
1 จุด จ านวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ 
2. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรหินคลุกภายในท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลโนนประดู่ บา้นโนนสะอาดหมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่  
ขอ้ความเดิม งานหินคลุกถนนซ่อมภายในรอบอาคารห้องประชุม สภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ จ  านวน 146 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.8 เมตร หรือมีปริมาตร 
หินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 11.68 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. รอบอาคาร 
(มอก.ชั้น3) จ  านวน 1 ชุด รวม 8 ท่อน ยาแนวประสานท่อพร้อมกลบดินเรียบร้อย 
ขอ้ความใหม่  งานหินคลุกถนนซ่อมภายในรอบอาคารห้องประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ ลงหินคลุกขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 146 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 
0.08 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 11.68 ตารางเมตร พร้อมปรับผวิจราจร 
เรียบร้อยวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 0.30 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ  านวน 1 ชุด รวม 
8 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและกลบถบัเรียบร้อย 
 เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลง เน่ืองจากพิมพร์ายละเอียดโครงการไม่ชดัเจนจึง 
ขอแกไ้ขรายละเอียดให้ตรงตามกบัประมาณการและแบบแปลนก่อสร้าง 

ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมแลว้ จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายเพือ่ 
     การลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 2 โครงการ ตามข้อความใหม่ ดังนี้ 

        / 1. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจร............... 
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1. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบา้นเลขท่ี 24/1 
ถึงบา้นเลขท่ี 29 บา้นทองหลางใหญ่  
ขอ้ความเดิม  งานผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นผวิจราจร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 620 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองขา้งๆละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.40 เมตรจ านวน  7 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อ 
ขอ้ความใหม่  งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผวิจราจร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 496 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินถมเกล่ียทบัแน่น และงานวางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.40 เมตร 
1 จุด จ านวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ 
2. โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรหินคลุกภายในท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลโนนประดู่ บา้นโนนสะอาดหมู่ท่ี 10 ต าบลโนนประดู่  
ขอ้ความเดิม งานหินคลุกถนนซอยภายในรอบอาคารห้องประชุม สภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ จ  านวน 146 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.8 เมตร หรือมีปริมาตร 
หินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 11.68 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. รอบอาคาร 
(มอก.ชั้น3) จ  านวน 1 ชุด รวม 8 ท่อน ยาแนวประสานท่อพร้อมกลบดินเรียบร้อย 
ขอ้ความใหม่  งานหินคลุกถนนซอยภายในรอบอาคารห้องประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลโนนประดู่ ลงหินคลุกขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 146 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 
0.08 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 11.68 ตารางเมตร พร้อมปรับผวิจราจร 
เรียบร้อยวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ  านวน 1 ชุด รวม 
8 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและกลบทบัเรียบร้อย 
3.2 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ืองการควบคุม 
โรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. ................... วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ 

ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
นายกอบต.      นายประยงค ์ เวชยนัต ์ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นหลกัการและเหตุผลประกอบ 
     การจดัท าร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ือง การควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
     พ.ศ. ............. และมอบหมายใหป้ลดัอบต.ช้ีแจงรายละเอียด ประธานสภาอบต.อนุญาต 
     ใหช้ี้แจงแทนได ้
ปลดัอบต.      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดช้ี้แจงวา่ร่างขอ้บญัญติัเร่ืองการควบคุมโรคพิษ 
     สุนขับา้ พ.ศ............ สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ไดเ้คยพิจารณาใหค้วาม 
     เห็นชอบไปแลว้ เม่ือปี พ.ศ. 2554 แต่กระบวนการดา้นธุรการท่ีส่งเอกสารของอ าเภอ 
     ผดิพลาดจึงตอ้งน ากลบัมาพิจารณาใหม่ในคร้ังน้ี โดยยนืยนัหลกัการเดิมทุกประการ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอความเห็นเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 

          /มติท่ีประชุม..................... 
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มติทีป่ระชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลกัการร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ เร่ืองการควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า พ.ศ. ............. วาระที1่ ขั้นรับหลกัการ 
ประธานสภา     เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลกัการ 
     ร่างขอ้บญัญติั เร่ืองการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. ........... วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ 
     ไปแลว้ กระบวนการต่อไปคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
     ดงักล่าว เน่ืองจากร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการเงินจึงเห็นควรแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จ  านวน 7 คน 
     ขอใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอช่ือและมีผูรั้บรองจ านวน 2 คน 
     ตามจ านวนท่ีจะตอ้งมีคณะกรรมการแปรญตัติ 
นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เสนอ นายพิศ    คิดการ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 ผูรั้บรอง 
     คือ นายประหยดั  มารัตนะ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 และนางดาหวนั วเิศษศรี  
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอ นายสมนึก   ชุ่มสีดา สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4  
     ผูรั้บรองคือ นางพรรณรินี  ใจดี สมาชิกอบต.หมู่ท่ี  5 และนายชยัวฒัน์   ใจดี  
     สมาชิกอบต. หมู่ท่ี 3  
นายประทีป   ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 เสนอ นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร ผูรั้บรอง คือ นายสมชาย 
     เพียนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5  และนายสมนึก   ชุ่มสีดา สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4  
นางสมหมาย   ทองดีนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3  เสนอ นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 
     ผูรั้บรองคือ นายชยัวฒัน์   ใจดี  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 และนายพิศ   คิดการ สมาชิกอบต. 
     หมู่ท่ี 10 
นายพิศ     คิดการ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอ นายประยงค ์ เวชยนัต ์ นายกองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล ผูรั้บรองคือ นายศุภรา   สินนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 และนางพรรณรินี  ใจดี 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี  1 เสนอ นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ปลดัองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบล ผูรั้บรองคือ นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 และนางศุภรา สินนอก 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
นางดาหวนั   วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอ นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ 
     นโยบายและแผน ผูรั้บรองคือ นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 และ 
     นายยนัต ์   สงนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัเร่ืองการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
     จ านวน  7  คน  ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนด ถือวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการ 
     แปรญตัติร่างขอ้บญัญติัทั้ง 7 ราย ใหรั้บการแต่งตั้ง 
 
          /มติท่ีประชุม.................. 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิ เร่ือง 
     การควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ดังนี้ 

1. นายพิศ         คิดการ 
2. นายสมนึก        ชุ่มสีดา 
3. นายพนูศกัด์ิ       ประจิตร 
4. นายพรพิพฒัน์      กลา้หาญ 
5. นายประยงค ์      เวชยนัต์ 
6. นายวรีวทิย ์         เคียนจงัหรีด 
7. นางสาวนิภารัตน์   พลดงนอก 

ประธานสภา      ก าหนดใหค้ณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวด าเนินการแปร 
     ญตัติภายในวนัท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2557  เพื่อใหส้ภาอบต.ไดพ้ิจารณาภายในวนัท่ี 
     21  เมษายน พ.ศ. 2557  ต่อไป 
     วาระท่ี 3.3 การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เร่ือง 
     การขดุดินถมดินและการขนยา้ยดิน พ.ศ. ................ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ 
ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจง 
นายกอบต.      นายประยงค ์ เวชยนัต ์ ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นหลกัการและเหตุผล 
     ประกอบการจดัท าร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองการขนุดิน ถมดิน 
     และการขนยา้ยดิน พ.ศ. .................  และมอบหมายใหป้ลดัอบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
     ประธานสภาอบต. อนุญาต ใหป้ลดัอบต.ช้ีแจงแทนได ้
ปลดัอบต.      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ร่างขอ้บญัญติั เร่ืองการขุนดิน ถมดินและการ 
     ขนยา้ยดิน พ.ศ. .............. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดเ้คยพิจารณา 
     ใหค้วามเห็นชอบแลว้เม่ือปี 2554 และกระบวนการดา้นธุรการส่งเอกสารของอ าเภอ 
     ผดิพลาด จึงตอ้งน าเร่ืองมาใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ พิจารณา 
     ใหค้วามเห็นชอบใหม่ในคร้ังน้ีโดยยนืยนัหลกัการเดิมทุกประการ 
นายกอบต.      การเสนอร่างขอ้บญัญติัขุดดิน ถมดินและการเคล่ือนยา้ยดิน ตอ้งการใหมี้ 
     ขอ้บงัคบัการขดุดิน ถมดินในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาความเดือด 
     ร้อนกบัพี่นอ้งประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการถมดินของพื้นท่ีขา้งเคียง 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นชอบเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบหลกัการร่างข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ เร่ือง การขุดดิน ถมดินและการเคลือ่นย้ายดิน พ.ศ. ............... วาระที ่1 
     ขั้นรับหลกัการ 
 
          /ประธานสภา................... 
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ประธานสภา      เม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     รับหลกัการร่างขอ้บญัญติั เร่ือง การขนุดิน ถมดินและการขนยา้ยดิน พ.ศ. ................  
     วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการไปแลว้กระบวนการต่อไป คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     แปรญตัติร่างขอ้บญัญติัดงักล่าว เน่ืองจากร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 
     จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัการขดุดิน ถมดินและการ 
     ขนยา้ยดิน จ านวน 7 คน ขอใหส้มาชิกสภาอบต. เสนอช่ือและผูรั้บรองจ านวน 2 คน 
     ตามจ านวนท่ีจะตอ้งมีคณะกรรมการแปรญตัติ 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เสนอ นายสมนึก  ชุ่มสีดา สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 ผูรั้บรอง 
     คือนางพรรณรินี   ใจดี  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 และนายชยัวฒัน์   ใจดี  สมาชิกอบต. 
     หมู่ท่ี 3  
นายประทีป    ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 เสนอ นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4  
     ผูรั้บรอง คือนายสมชาย  เพียนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 และนายสมนึก  ชุ่มสีดา 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอ นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 
     ผูรั้บรองคือ นายชยัวฒัน์   ใจดี  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 และนายพิศ   คิดการ สมาชิก 
     อบต.หมู่ท่ี 10 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอ นายประยงค ์  เวชยนัต ์  นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล ผูรั้บรองคือ นางศุภรา   สินนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 และนางพรรณรินี 
     ใจดี  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอ นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ปลดัองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล ผูรั้บรองคือ นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9   และนาง 
     ศุภรา   สินนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
นางดาหวนั   วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอ นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ 
     นโยบายและแผน ผูรั้บรองคือ  นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7  
     และนายยนัต ์  สงนอก  สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัเร่ืองการขุดดิน ถมดินและ 
     ขนยา้ยดิน จ านวน 7 คน ไมเ่กินจ านวนท่ีก าหนดถือวา่ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น 
     คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัทั้งหมด 7 ราย ไดรั้บการแต่งตั้งโดยอนุโลม 
มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิ 
     เร่ืองการควบคุมร่างข้อบัญญัติการขุดดิน ถมดินและการเคลือ่นย้ายดิน ดังนี้ 

1. นายพิศ        คิดการ 
2. นายพนูศกัด์ิ     ประจิตร 
3. นายสมนึก    ชุ่มสีดา 

          /4.นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ.......... 
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4. นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 
5. นายประยงค ์    เวชยนัต์ 
6. นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด 
7. นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก 

ประธานภา      ก าหนดใหค้ณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัดงักล่าวด าเนินการแปร 
     ญตัติใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  11  เมษายน  2557  เพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่  ภายในวนัท่ี  21  เมษายน  2557 ต่อไป 

ระเบียบวาระที ่4    วาระอืน่ ๆ 
ประธานสภา      แจง้ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้สนอความเห็นและช้ีแจงขอ้ซกัถามเก่ียวกบั 
     การพิจารณาของอบต.เพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดรั้บทราบ 
นายส าเนียง   ชวนนอก    ครู กศ.3 รร.บา้นเสว ไดส้อบถามขอ้เสนอแนะเร่ืองการเปล่ียนท่อน ้าประปา 
     ภายในหมู่บา้นบา้นเสว 
นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 เสนอแนะเร่ืองการระบายน ้าทั้งคลองสาธารณะของหมู่ 
     บา้นในอบต.มีแผนงานป้องกนัในอนาคต 
นายพนม   พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 เสนอถนนเส้นทางบา้นนายยอด –นายตุ่น ราษฎรหมู่ท่ี 8 
     ไดรั้บความเดือนร้อนหากมีการสร้างถนนคสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร จะท าใหร้าษฎร 
     ไดส้ัญจรเป็นไปดว้ยความสะดวก และเนน้เร่ืองความสามคัคีในต าบลโนนประดู่ 
นายกอบต.      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนา้บา้นนายยอด – นายตุ่น หมู่ท่ี 8 ขณะน้ี 
     ไดอ้ยูใ่นส่วนกระบวนการจดัท าแผนพฒันาต าบลสามปี 
นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ    นกัวชิาการศึกษา ไดช้ี้แจงเร่ืองการแห่ชา้งบ่อไก่แกว้ ของอ าเภอสีดา  
     ในวนัท่ี  14  เมษายน  2557 ขอเชิญสมาชิกอบต.ทุกหมู่บา้นเขา้ร่วมงานเวลา 
     08.00 น. ณ ถนนเร่ิมตน้หนา้โรงเรียนสีดาวทิยา 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต. ไดช้ี้แจงรายละเอียดของการศึกษาดูงานประจ าปี 2557 
     ก าหนดการจากตน้เดือนพฤษภาคม 2557  เป็นวนัท่ี 27 -30 พฤษภาคม 2557  เพื่อ 
     ใหเ้จา้หนา้ท่ีไดเ้ตรียมความพร้อมในการประสานงานในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสอบถามเพิ่มเติมจึงสั่งปิดประชุม 
      เวลา 15.30  น. 
 
                                                      ลงช่ือ           วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด            ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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                                                        ตรวจถูกตอ้ง 

           สุภาวรรณ  นากุดนอก 
                (นางสุภาวรรณ   นากุดนอก) 

                                      ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการ 
 

                                                       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 
                                         

 
 

 

 

                                                   
 

 
 
   


