
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่1  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2558   
วนัที ่  6   เดือนกุมภาพนัธ์    พ.ศ.  2558 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางพรรณรินี     ใจดี 

นางดาหวนั      วเิศษศรี 
นางถาด    เหล่ือมทองหลาง 
นายศกัดา    ประจิตร 
นายพรพิพฒัน์    กลา้หาญ 

นายยนัต ์   สงนอก 

นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายยง     ศรีฤทธ์ิ 
นายสมชาย    เพียนอก 
นายชยัวฒัน์    ใจดี 

นายสมนึก    ชุ่มสีดา 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นายประหยดั    มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ     ลอยนอก 
นายพิศ          คิดการ 
นายประทีป      ประจง 
นายด ารง      ปรารถนาศกัด์ิ 

นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 
 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี     ใจดี 

ดาหวนั    วิเศษศรี 
ถาด   เหล่ือมทองหลาง 
ศกัดา      ประจิตร 
พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

ยนัต ์       สงนอก 

สมหมาย   ทองดีนอก 

ยง          ศรีฤทธ์ิ 
สมชาย   เพียนอก 
ชยัวฒัน์   ใจดี 

สมนึก     ชุ่มสีดา 
พนูศกัด์ิ    ประจิตร 
ประหยดั    มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
พิศ         คิดการ 
ประทีป     ประจง 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

นพคุณ   โชคศิริตระกลู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  1    คน       
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

 
เลขานุการสภา 
 

วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 
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 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
นายสถิตย ์    ประทายนอก 
นายพนม    พนสันอก 
นายประสาท    ชยัเพชร 
นายส าราญ   แก่นนอก 
นายฉลวย    คิดเห็น 
นางสาวโสภา    บุญมา 
นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 
นางสาวนิภารัตน์   พลดงนอก 
นางสมใจ     ช่างเหล็ก 
นางเสง่ียม    สงนอก 
น.ส.กญัญาพชัร   แกว้สุ่ย 
นายพุทธพล   เชยโพธ์ิ 
นางสาวเรณู   สนนอก 
นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
น.ส.ศิรินทิพย ์  แกว้วจิิตร 
นางประนอม   วงคอ์  ามาตร 
นายอภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
น.ส.ประคอง    คิดการ 
นางปรียาพร    ประจง 
นายอนนัต ์   ชอบการ 
นายประเสริฐ   มุง้ต่อบวั 
นายสาโรช   ใกลสุ้ข 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 
ผช.ผญ.หมู่ท่ี 1 
ผช.ผญ.หมู่ท่ี 1 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดัอบต. 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
ชาวบา้น 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
นกัพฒันาชุมชน 
บุคลากร 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานธุรการ 
ผช.เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานขบัรถยนต์ 
 

ประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
สถิตย ์        ประทายนอก 
พนม    พนสันอก 
ประสาท    ชยัเพชร 
ส าราญ     แก่นนอก 
ฉลวย    คิดเห็น 
โสภา    บุญมา 
พิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
สมใจ   ช่างเหล็ก 
เสง่ียม   สงนอก 
กญัญาพชัร   แกว้สุ่ย 
พุทธพล   เชยโพธ์ิ 
เรณู   สนนอก 
ณฐัพร     ถ่ินพุดซา 
ศิรินทิพย ์ แกว้จิิตร 
ประนอม   วงคอ์  ามาตร 
อภิเกียรติ  ควนัพิมาย 
ประคอง    คิดการ 
ปรียาพร   ประจง 
อนนัต ์  ชอบการ 
ประเสริฐ   มุ่งต่อบวั 
สาโรช   ใกลสุ้ข 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
นางพรรรินี ใจดี            รองประธานสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ แทนเลขานุการสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  
จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 19 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
      อ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ือง เรียกประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2558 ลงวนัท่ี 27  มกราคม  
     2558 
      แจง้วา่ นายวีรวทิย ์ เคียนจงัหรีด  เลขานุการสภาฯ  เดินทางไปราชการ เขา้รับ 
     การอบรมหลกัสูตร นกับริหารงานทอ้งถ่ินระดบัสูง รุ่นท่ี 20 ณ สถาบนัพฒันาบุคลากร 
     ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี 
      จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกสมาชิก อบต. ท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีเลขานุการ 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ชัว่คราวแทนนายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5  เสนอ  นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
     ผูรั้บรอง  นายประทีป ประจง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2  และนายชยัวฒัน์  ใจดี  สมาชิก 
     อบต. หมู่ท่ี 3 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติม  จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  
     มีผูเ้สนอสมาชิกสภา อบต. ท าหนา้ท่ีเลขานุการสภาชัว่คราว เพียงคนเดียว คือ 
     นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ และแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ช่ัวคราว คือ นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9 
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 4(คร้ังท่ี 2) 
     ประจ าปี 2557  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 
ประธานสภา      ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  รายงานการประชุมสภาขอใหเ้ล่ือนการรับรอง 
     รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไปในคร้ังถดัไป เพื่อให้เลขานุการ 
     สภา ไดอ่้านใหท่ี้ประชุมทราบ และขอมติเล่ือนการรับรองรายงานการประชุม 
     ไปคร้ังถดัไป 
 
            /มติทีป่ระชุม........... 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลือ่นการรับรองรายงานการประชุมสภา 
     สมัยสามัญ สมัยที ่4 (คร้ังที ่2) ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่29 ธันวาคม 2557 ไปในการ 
     ประชุมสภาฯในคร้ังถัดไป 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ก าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี 2558  
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ   นากุดนอก แจง้วา่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 
     ขอ้ 21 วา่ดว้ยการก าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปีของแต่ละสมยั ประจ าปี 2558 
     วา่ควรมีจ านวนสมยัประชุมก่ีสมยัและระยะเวลาเท่าใด ในการประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี 2558 (กุมภาพนัธ์ 2558) 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 เสนอวา่สมยัประชุม สมยัสามญัควรมี 4 สมยั ผูรั้บรอง 
     คือ นายพิศ   คิดการ สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 และนายประหยดั  มารัตนะ สมาชิกอบต. 
     หมู่ท่ี 9 
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอสมยัประชุมฯสมยัสามญัควรมี 4 สมยั เพียงท่านเดียวจึงแจง้ 
     ใหท่ี้ประชุมทราบวา่สมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 2558 มี 4 สมยัประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
     2558  มีจ านวน 4 สมัยประชุม 
ประธานสภา      สมยัประชุมสมยัสามญัจ านวน 4 สมยั ควรมีช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสม 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 เสนอวา่ ควรมีช่วงระยะเวลาสมยัประชุมสภาสมยั 
     สามญั ดงัน้ี 
      1. เดือนกุมภาพนัธ์ เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ 2558 
      2. เดือนมิถุนายน เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 16-30 มิถุนายน 2558 
      3. เดือนสิงหาคม เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1-15 สิงหาคม 2558 
      4. เดือนธนัวาคม เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 16-30 ธนัวาคม 2558 
     ผูรั้บรองคือ นางถาด   เหล่ือมทองหลาง สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 และนางศุภรา สินนอก 
     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอสมยัประชุมสามญัเพียงท่านเดียวจึงเห็นดว้ยกบัการก าหนดระยะ 
     เวลาตามขอ้เสนอของ นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี 
     2559 มี 4 สมัยประชุม ดังนี้ 
      สมัยที ่1 เปิดสมัยประชุมสภา ตั้งแต่วนัที ่1-15 กุมภาพนัธ์ 2558 
      สมัยที ่2 เปิดสมัยประชุมสภา ตั้งแต่วนัที ่16-30 มิถุนายน  2558 
      สมัยที ่3 เปิดสมัยประชุมสภา ตั้งแต่วนัที ่1-15 สิงหาคม  2558 
      สมัยที ่4 เปิดสมัยประชุมสภา ตั้งแต่วนัที ่16-30 ธันวาคม  2558 
         /3.2 ก าหนดวนัเร่ิมตน้สมยัประชุม............. 
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     3.2 ก าหนดวนัเร่ิมตน้สมยัประชุมสมยัสามญั ประจ าปี 2559 
ประธานสภา      แจง้ใหส้มาชิกอบต.เสนอช่วงเวลาก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 
     2559 คร้ังแรก ช่วงเวลาใด 
นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 2559 
     คร้ังแรก คือ 
      เดือนกุมภาพนัธ์ ช่วงวนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูรั้บรองคือ นางถาด 
     เหล่ือมทองหลาง สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 และนางศุภรา  สินนอก สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 
ประธานสภา      เม่ือมีผูเ้สนอก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี 2559 คร้ังแรกเพียงท่านเดียว 
     ถือวา่สภายอมรับขอ้เสนอของสมาชิกหมู่ท่ี 1 ของนางดาหวนั  วเิศษศรี 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 18 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2559  
     คร้ังแรกเร่ิมต้น ตั้งแต่วนัที ่1-15 กุมภาพนัธ์ 2559 
ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ ๆ  
นางสาวโสภา  บุญมา    ผูอ้  านวยการกองคลงั การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
     คสล. หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 10 และถนนคสล.อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของผูรั้บจา้ง 
นายประทีป ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 สอบถามโครงการก่อสร้างบา้นทองหลางใหญ่ 
นายสมชาย  เพียนอก     สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 สอบถามต่อประปาแตกอยูห่นา้บา้นผูช่้วย หมู่ท่ี 5  
     ยงัไม่ไดซ่้อมแซม 
นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 สอบถามน ้าประปาไม่สะอาดมีหอยเขา้ไปอุดตนั 
นายพนม พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 เอกสารการประชุมของสภาอยากใหร้ะบุใหมี้รายละเอียด 
     ชดัเจน การขยายเขตประปาหมู่บา้น ยงัไม่ไดรั้บการพิจารณาเน่ืองจากอยูไ่กล 
นายประสิทธ์ิ  มุง้ต่อบวั    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 เสียหายเล็กนอ้ยจะไดรั้บการช่วยเหลือหรือไม่อยา่งไร 
ผูอ้  านวยการกองคลงั    ช้ีแจงแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล วา่กรณีประสบวารตภยัเล็กนอ้ย 
     ตอ้งช่วยเหลือตวัเองไปก่อน 
นายสมชาย  เพียนอก    สอบถามค่าใชจ่้ายท่ีสูบน ้าเขา้สระประปาท าไมไม่มีค่าเคร่ืองสูบน ้า หรือค่า 
     ใชจ่้ายอ่ืน ใหค้่าน ้ามนัอยา่งเดียว 
ประธานสภา      ช้ีแจงวา่ กรณีสูบน ้าเขา้สระหมู่บา้น เพื่อใชน้ ้าประปา กรณีของหมู่ท่ี 7 ก็ได ้
     รับการช่วยเหลือค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเท่านั้น เคร่ืองสูบน ้าของอบต.มีไวบ้ริการหากไม่ 
     ใช ้ใชเ้คร่ืองสูบน ้าของชาวบา้น ค่าเค 
ร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ชาวบา้นบริจาคช่วยเหลือดูแล 
     กนัเอง 
นางสาวนิภารัตน์ พลดงนอก   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่การจดัท าแผนชุมชน 
     ในหมู่บา้นจะเร่ิมใหเ้ร็วข้ึน ในช่วงตน้เดือนมีนาคม 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง    ช้ีแจงวา่การไปอบรมหลกัสุขภาพของสมาชิกอบต. เพื่อเสริมสร้างเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพของสมาชิกอบต.ขอใหส้มาชิกสภาอบต.เขา้ร่วมอบรมดว้ย 
          /ศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 20............. 
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- ศูนยพ์ฒันาสัมคมหน่วยท่ี 20 นครราชสีมา ไดด้ าเนินการตรวจติดตามโครงการ 
ท่ีสนบัสนุนการจดักิจกรรมของผูสู้งอายตุ  าบลโนนประดู่ ซ่ึงเร่งรัดใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในเดือน มีนาคม 2558 

ประธานสภา      แจง้ใหส้มาชิกอบต. ช่วยประชาสัมพนัธ์ หากมีการก่อสร้างภายในหมู่บา้น 
     ขอใหติ้ดต่อของอนุญาตของอบต.ก่อนด าเนินการก่อสร้าง 

- ก าหนดการจดัการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดต าบลโนนประดู่ ระหวา่งวนัท่ี 
27-29 มีนาคม 2558 ท่ีโรงเรียนวดับา้นโนนประดู่ 
- ก าหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เร่ิมกิจกรรมตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2558 

นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      สั่งปิดประชุมเวลา  11.30 น.  
 
     
                                                      ลงช่ือ          ประสิทธ์ิ         ลอยนอก ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก) 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชัว่คราว 

                          
 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 


