
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่2  (คร้ัง 1)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  26   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ   นากุดนอก 

นางพรรณรินี   ใจดี 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ 

นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายพิศ    คิดการ 
นางศุภรา   สินนอก 

นางดาหวนั  วเิศษศรี 
นางถาด   เหล่ือมทองหลาง 
นายประทีป    ประจง 
นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นางสมชาย   เพียนอก 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายยนัต ์    สงนอก 

นายศกัดา   ประจิตร 
นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

นายวรีวทิย ์   เคียจงัหรีด 

 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรรณรินี   ใจดี 

ประหยดั  มารัตนะ 
พรพิพฒัน์  กลา้หาญ 

สมนึก    ชุ่มสีดา 
พิศ       คิดการ 
ศุภรา   สินนอก 
ดาหวนั  วิเศษศรี 
ถาด  เหล่ือมทองหลาง 
ประทีป    ประจง 
ชยัวฒัน์   ใจดี 

สมชาย   เพียนอก 
สมหมาย  ทองดีนอก 

นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์  สงนอก 

ศกัดา    ประจิตร 
พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
ประสิทธ์ิ   ลอยนอก 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 
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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นายยง      ศรีฤทธ์ิ 
 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 

ยง   ศรีฤทธ์ิ 
 

 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายพนม   พนสันอก 
นายบุญยงั  กุสันเทียะ 
นายสถาพร    คิดการ 
นายสุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
นายขนุศกัด์ิ   ละลี 
น.ส.โสภา    บุญมา 
น.ส. ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
น.ส.อุไรรัตน์   ประดิษฐ์ 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
น.ส.เรณู     สนนอก 
นายพจน ์   สร้อยนอก 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
นางปรียาพร   ประจง 
นายประมาน   ประจง 
น.ส.ศศิภา   ถาวรชาติ 
น.ส.ประคอง   คิดการ 
นายพุทธพล  เชยโพธ์ิ 
นายสมชาย   ฟักเป่ียม 
น.ส.กาญจนา   ช่างเหล็ก 
นางฐิติกานต ์   อินทร์นอก 
นายอนุพงษ ์   ย ัง่ยนืศิริ 
น.ส.ธวนินัท ์   สงนอก 
นายบุญส่ง    โครตประทุม 
 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผช.ผญบ.หมู่ท่ี 10 
รก.ผอ.รร.บา้นเสว 
ครู รร.วดับา้นโนนประดู่ 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลงั 
นกัทรัพยากรบุคคล 
นกัวเิคราะห์นโยบายฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานขบัรถ EMS 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานพสัดุ 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
ภารโรง 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
นายช่างโยธา 
ผช.จนท.การเงินและบญัชี 
พนกังานขบัรถ EMs 

พนม   พนสันอก 
บุญยงั  กุสันเทียะ 
สถาพร    คิดการ 
สุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
ขนุศกัด์ิ   ละลี 
โสภา    บุญมา 
ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นิภารัตน์  พลดงนอก 
อุไรรัตน์   ประดิษฐ์ 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
เรณู     สนนอก 
พจน ์   สร้อยนอก 
สุภาพร    ทั้งทอง 
ปรียาพร   ประจง 
ประมาน   ประจง 
ศศิภา   ถาวรชาติ 
ประคอง   คิดการ 
พุทธพล  เชยโพธ์ิ 
สมชาย   ฟักเป่ียม 
กาญจนา   ช่างเหล็ก 
ฐิติกานต ์   อินทร์นอก 
อนุพงษ ์   ย ัง่ยนืศิริ 
ธวนินัท ์   สงนอก 
บุญส่ง    โครตประทุม 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.30 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  

จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 18 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่  เร่ืองเรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2559(คร้ังท่ี 1)  
     ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  
มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัวสิามญั สมยัท่ี 1 (คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 14  
     มีนาคม  2559 
ประธานสภา      แจง้เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
เลขานุกาสภาฯ      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัวิสามญั สมยัท่ี1 (คร้ังท่ี 2) ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 14 
     มีนาคม 2559 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 ขอแกไ้ขผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังท่ีผา่นมา เขา้ร่วมประชุม 
     และไม่ไดล้งช่ือ 
นางศุภรา  สินนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 ขอแกไ้ขผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังท่ีผา่นมา เขา้ร่วมประชุม 
     แต่ไม่ไดล้งช่ือ 
ประธานสภา      ตรวจสอบแลว้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้ง 2 ท่านมาร่วมประชุมจริงมีสมาชิกอบต. 
     ท่ีเขา้ร่วมยนืยนั 
ประธานสภา       สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุมจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มติทีป่ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่   17  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
     โดยมีการแก้ไขข้อความบางส่วนดังนี ้เพิม่เติมผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน 
      1. นายชัยวฒัน์  ใจดี สมาชิกอบต.หมู่ที ่3 
      2. นางศุภรา   สินนอก สมาชิกอบต.หมู่ที ่8 
 
           /ระเบียบวาระที ่3... 
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ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ขออนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมงบประมาณโครงการก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ 
     ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 16/2559 
ประธานสภา      ดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดแ้จง้ขออนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติม 
     งบประมาณโครงการก่อสร้างประตูร้ัวและปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น 
     หนองอา้ยแหนบ รายละเอียดขอเชิญนายกอบต.โนนประดู่ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ไดช้ี้แจง 
     โครงการก่อสร้างเดิมมีพื้นท่ีถนน คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 124 ตารางเมตร ขาดไป 12 ตรม. 
     เป็นจ านวนเงิน 15,100 บาท จากงบประมาณ 181,500 บาท เป็นงบประมาณ 196,600 
     บาท รายการอ่ืนคงเดิมรายละเอียดดงัน้ี 
     ขอ้ความเดิม 1. โครงการก่อสร้างร้ัว ประตูร้ัว และปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
     บา้นหนองอา้ยแหนบ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 16/2559 งบประมาณ 181,500 
     บาท  ดงัน้ี 1. ปรับถมดินโดยรอบดา้นหนา้ดา้นขา้งอาคารสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมี 
     ปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกวา่ 400 ลบ.เมตร  2. เทถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 34 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร ปากทางเขา้กวา้ง 8 เมตร พื้นท่ีหกัมุม 3 เมตร จรดถนนกวา้ง 4 เมตร 
     หรือมีปริมาตร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 124 ตาราเมตร 
     ขอ้ความใหม่  1.โครงการก่อสร้างร้ัว ประตูร้ัว และปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
     บา้นหนองอา้ยแหนบ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขท่ี 23/2559 งบประมาณ 196,600  
     บาท  ดงัน้ี  1. ปรับถมดินโดยรอบดา้นหนา้ดา้นขา้งอาคารสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมี 
     ปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกวา่ 400 ลบ.เมตร  2. เทถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 34 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร ปากทางเขา้กวา้ง 8 เมตร พื้นท่ีหกัมุม 3 เมตร จรดถนนกวา้ง 4 เมตร 
     หรือมีปริมาตร คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 136 ตาราเมตร 
ผูอ้  านวยการกองช่าง    นายขนุศกัด์ิ   ละลี  ขอตดัแบบแปลนแบบ A แผน่ท่ี 6 ทิ้งซ่ึงไม่ไดใ้ชจ้ะท าให ้
     สมาชิกสภาสับสนกบัแบบแปลน 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 แบบใดท่ีไม่ไดใ้ชค้วรตดัทิ้ง 
นายประทีป  ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 มีขอ้สังเกตศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสร้างเสร็จแลว้แต่ไม่ไดใ้ช ้
     ท าใหผู้ป้กครองมีความไม่เขา้ใจในการท างานของอบต.โนนประดู่ 
ผอ.กองช่าง      นายขนุศกัด์ิ   ละลี ช้ีแจงรายละเอียดท่ีคิดงานถนนคอนกรีตขาดไป 12 ตรม. 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง งดอกเสียง 1 เสียง ดังนี้ 
     ข้อความใหม่  1.โครงการก่อสร้างร้ัว ประตูร้ัว และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
     บ้านหนองอ้ายแหนบ ตามแบบอบต.โนนประดู่ เลขที ่23/2559 งบประมาณ 196,600  
     บาท  ดังนี ้ 1. ปรับถมดินโดยรอบด้านหน้าด้านข้างอาคารสูงเฉลีย่ 0.50 เมตร หรือมี 
          /มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า... 



 
-5- 

     ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.เมตร  2. เทถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร ปากทางเข้ากว้าง 8 เมตร พืน้ที่หักมุม 3 เมตร จรดถนนกว้าง 4 เมตร 
     หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 136 ตาราเมตร 
     3.2 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. 2559-2561  
     (ท่ีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2)  
ประธานสภา      ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการ 
     เพิ่มเติมแผนพฒันาต าบลสามปี 
นายวริีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
     การเพิ่มเติมแผนพฒันาต าบลสามปี (คร้ังท่ี 2) ของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่เพื่อปรับภารกิจ กิจกรรมโครงการท่ีจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 
     โครงการ ประจ าปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปั้ญหาภยัแลง้ในพื้นท่ี 
     ต าบลโนนประดู่ ภายใน 30 มิถุนายน 2559 น้ี รายละเอียดขอใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
     ช้ีแจง 
ประธานสภาฯ      อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ ช้ีแจงรายละเอียด 
เจา้หนา้ทีวเิคราะห์ฯ    นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดช้ี้แจงรายละเอียดแผนพฒันาสามปี(ฉบบั 
     เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2) ดงัน้ี  

- เพิ่มเติมยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ 
1. ปรับปรุงขยายท่อเมนประปางานกิจการประปา หมู่ท่ี 10 ถึงหนา้โรงเรียนวดั 

     บา้นโนนประดู่ ปี 2559  จ  านวน  110,000 บาท 
2. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าดีเซลแบบลากจูง ปี 2559 จ านวน 500,000 บาท 
3. จดัซ้ือท่อส่งน ้าพีวซีีและอุปกรณ์ ปี 2559 จ านวน  500,000 บาท 

นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 โครงการไม่มีรายละเอียดราคาค่อนขา้งสูง 
นายยนัต ์  สงนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6  การซ้ือเคร่ืองสูบน ้าให้ตั้งคุณภาพแรงส่งสูงจะเพียงพอ 
     ในการสูบน ้าในอนาคต 
นายประทีป   ประจง    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 2 แผนงานจดัซ้ือท่ีตั้งไวท้  าใหไ้ม่มีรายละเอียดมีเฉพาะ 
     ตวัโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 3 โครงการ 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจง 
     การตั้งโครงการในแผนจะตั้งเฉพาะโครงการท่ีคาดวา่จะท าไดใ้นปี 2559 และราย 
     ละเอียดโครงการจะมีรายละเอียดพอสังเขป ส่วนรายละเอียดหากมีการด าเนินการ 
     ตามแผนงานจริงจะอยูใ่นรายละเอียดท่ีขออนุมติัสภาจ่ายขาดเงินสะสมหรือขอ้บญัญติั 
     งบประมาณเพิ่มเติมอีกคร้ังหรือจะตอ้งแจงรายละเอียดให้ชดัเจน 
ประธานสภาฯ      หากไม่มีสมาชิกสภาสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     เห็นชอบร่างแผนพฒันาต าบลสามปี(2559-2561) ทีเ่พิม่เติม(ฉบับที ่2)  เห็นชอบด้วย 
     เสียงส่วนใหญ่ 17 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ยุทธศาสตร์ที ่1 จ านวน 3 โครงการ 
         /1.ปรับปรุงขยายท่อเมนประปา... 
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 1.  ปรับปรุงขยายท่อเมนประปางานกจิการประปา หมู่ที ่10 ถึงหน้าโรงเรียนวดั 
     บ้านโนนประดู่ ปี 2559  จ านวน  110,000 บาท 

2. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน ้าดีเซลแบบลากจูง ปี 2559 จ านวน 500,000 บาท 
3. จัดซ้ือท่อส่งน า้พวีซีีและอุปกรณ์ ปี 2559 จ านวน  500,000 บาท 

     3.3 การคดัเลือกตวัแทนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการตวัแทน 
     สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
ประธานสภาฯ      ดว้ยไดรั้บแจง้จากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ วา่คณะกรรมการ 
     แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ และคณะกรรมการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ครบวาระการด ารง 
     ต าแหน่ง 2 ปี ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีผา่นมาซ่ึงในส่วนสมาชิกอบต.โนนประดู่ 
     ยงัคงเป็นตวัแทนอยูเ่ช่นเดิม ดงัน้ี 
     คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย 
      1. นางดาหวนั    วเิศษศรี ส.อบต.หมู่ท่ี 1 
      2. นายยนัต ์     สงนอก ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
      3. นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ  ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
      1. นายนพคุณ      โชคศิริตระกลู ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
      2. นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก ส.อบต.หมู่ท่ี 9 
      3. นายพิศ      คิดการ  ส.อบต.หมู่ท่ี 10 
      เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 28 จึงจึงขอความเห็นของ 
     สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอเห็นควรคงเดิมใหส้มาชิกสภาอบต.ท่ีไดรั้บคดัเลือก 
     จากสมาชิกเดิมท่ีไดรั้บคดัเลือก สภาอบต.ยงัไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 ขอสละสิทธ์ิการเป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อ 
     ตอ้งการใหส้มาชิกสภาท่านอ่ืน ๆไดเ้รียนรู้การท างานบา้ง ตนเองปฏิบติัหนา้ท่ีมา 
     2 ปีแลว้ 
นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6 เสนอ นายพรพิพฒันา  กลา้หาญ ส.อบต.หมู่ท่ี 7  
     นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก ส.อบต.หมู่ท่ี 9 และนางศุภรา  สินนอก ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
     เป็นผูรั้บรอง 
ประธานสภาฯ      เม่ือไม่มีสมาชิกสภามีความเห็นเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมเลือกเฉพาะ 
     นางดาหวนั วเิศษศรี ท่ีลาออกจากคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
            /มติท่ีประชุม... 
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มติทีป่ระชุม     มีมติเห็นชอบให้ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ปฏิบัติ 
     หน้าทีต่่อไป ดังนี้ 
     คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่ภาคัดเลอืก จ านวน 3 คน ดังนี้ 
      1. นายยนัต์      สงนอก ส.อบต.หมู่ที ่6 
      2. นายด ารง  ปรารถนาศักดิ์  ส.อบต.หมู่ที ่10  
      3. นายพรพพิฒัน์  กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที ่7 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลทีส่ภา 
     คัดเลอืกจ านวน 3 คน ดังนี้ 
      1. นายนพคุณ      โชคศิริตระกูล ส.อบต.หมู่ที ่6 
      2. นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก ส.อบต.หมู่ที ่9 
      3. นายพศิ      คิดการ  ส.อบต.หมู่ที ่10 
     3.4 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
ประธานสภา      เชิญคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ รายงานผลการด าเนินการ 
นายพรพิพฒัน์ กลา้หาญ    ตวัแทนคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบการบริหารงานของนายก 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ใหส้ภาทราบประเภทโครงการก่อสร้าง ดงัน้ี 
     1. โครงการท่ีไดด้ าเนินการตรวจสอบพบวา่เป็นไปตามแบบแปลนโครงการและ 
     ผูรั้บจา้งไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ ดงัน้ี 
      1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 99/1 ถึง 
      บา้นเลขท่ี 99) หมู่ท่ี 3 
      2) โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบัเช่ือมสะพานบา้นกระเบ้ืองต าบล 
      ดอนตะหนินถึงโคง้คอกววับา้นดอนม่วง หมู่ท่ี 1 
      3) โครงการปรับปรุงฝายน ้าลน้สระประปา(ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9  
      4) โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารพร้อมติดตั้งอ่างลา้งหนา้ลา้ง 
      จานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ 
      5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้าแบบตวัยภูายในอบต. 
      โนนประดู่ 
      6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเกลา้(คุม้ 6) บา้นเสว หมู่ท่ี 6 
     2.  โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างมีดงัน้ี 
      1) โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 69 ถึงบา้นเลขท่ี 
      34/1) หมู่ท่ี 5 
          /2)โครงการก่อสร้าง... 
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      2) โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ภายในหมู่บา้น ถึงหนา้โรงปุ๋ย) 
      หมู่ท่ี 10 
      3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าลน้บา้นทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 
      4) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นระบบผวิดินขนาดใหญ่บา้น 
      ทองหลางใหญ่ หมู่ท่ี 2 
      5) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดกวา้ง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร 
      หมู่ท่ี 10 
      คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่ ขณะน้ีโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ 
     หมู่ท่ี 10 ผูรั้บจา้งติดตั้งฐานไม่ถูกตอ้งจากแบบประมาณ 20 มิล ติดตั้งไม่ถึงตามแบบ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.โนนประดู่ ช้ีแจงขณะน้ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนิน 
     การหยดุปฏิบติังานยงัไม่ไดส่้งมอบงานไดม้อบหมายใหก้องช่างและใหผู้รั้บจา้ง 
     ด าเนินการใหถู้กตอ้งตามแบบแปลน 
ประธานสภา      หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     รับทราบเป็นเอกฉันท์ผลด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบกจิการสภาองค์ 
     การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
ระเบียบวาระที ่4     เร่ืองอืน่ ๆ 
ประธานสภา      ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือแจง้ข่าวสารอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 ช้ีแจงวา่ตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรมให้สมาชิกอบต. 
     เขา้ร่วมอบรมท่ีจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากการอบรมไม่น่าจะเก่ียวกบัสมาชิกอบต. 
     น่าจะเก่ียวขอ้งกบัจนท.ของอบต.มากกวา่ 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต.ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกอบต.โนนประดู่  ช้ีแจงวา่โครงการท่ี 
     อบต.โนนประดู่ เชิญสมาชิกอบต.เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารทอ้งถ่ิน ตรวจสอบ 
     การท างานของอบต.เป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะสภาและปปช. ท่ีสมาชิกอบต.จะสามารถ 
     น าความรู้ท่ีไดรั้บมาควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารและของสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโดยเฉพาะการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  12.20 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 

 

                                                   
 

 
 
   


