
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2559  
วนัที ่  15   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2559 

ณ  อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางสุภาวรรณ  นากุดนอก 

นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง 
นายศกัดา   ประจิตร 
นายประทีป   ประจง 
นางสมหมาย  ทองดีนอก 

นายชยัวฒัน์   ใจดี 

นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นายสมนึก   ชุ่มสีดา 
นายสมชาย  เพียนอก 
นายนพคุณ    โชคศิริตระกลู 

นายยนัต ์ สงนอก 

นางศุภรา   สินนอก 

นายประหยดั  มารัตนะ 
นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
นายพิศ    คิดการ 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

ประธานสภาฯ 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

ดาหวนั   วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
ศกัดา  ประจิตร 
ประทีป    ประจง 
สมหมาย  ทองดีนอก 

ชยัวฒัน์    ใจดี 

พนูศกัด์ิ   ประจิตร 
สมนึก   ชุ่มสีดา 
สมชาย  เพียนอก 
นพคุณ  โชคศิริตระกลู 
ยนัต ์ สงนอก 

ศุภรา   สินนอก 
ประหยดั  มารัตนะ 
ประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
พิศ    คิดการ 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

พรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  2  คน       

     

 

 

                               /รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายยง   ศรีฤทธ์ิ 
นางพรรณรินี    ใจดี 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
รองประธานสภาฯ 

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 
17 
18 
19 
20 

 

นายพรหมชาติ  รักไร่ 
นายสุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
 
น.ส.โสภา   บุญมา 
นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
น.ส.ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นางอรุณ  รักไร่ 
น.ส.ณฐัสุดา  มะนาวนอก 
น.ส.เกศินี  ฐานวสิัย 
น.ส.เรณู    สนนอก 
น.ส.อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
น.ส.สุภาพร    ทั้งทอง 
นายวฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 
น.ส.ฐิตินนัท ์ สงนอก 
นายสมชาย  ฟักเป่ียม 
น.ส.ศศิภา   ชอบการ 
น.ส.ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
น.ส.ธวนินัท ์  สงนอก 
น.ส.ศศิภา  ถาวรชาติ 
นางปรียาพร   ประจง 
 

ก านนัต าบลโนนประดู่ 
ครูโรงเรียนวดับา้น 
โนนประดู่ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัวเิคราะห์ฯ 
นกัทรัพยากรบุคคล 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานธุรการ 
นกัพฒันาชุมชน 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานขบัรถยนต์ 
พนกังานจา้งเหมา 
ภารโรง 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
ผช.จนท.การเงินและบญัชี 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
 

พรหมชาติ  รักไร่ 
สุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์
 

โสภา   บุญมา 
พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์  พลดงนอก 

ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
อรุณ  รักไร่ 
ณฐัสุดา  มะนาวนอก 

เกศินี  ฐานวสิัย 
เรณู    สนนอก 

อุไรรัตน์  ประดิษฐ์ 
สุภาพร    ทั้งทอง 
วฒันศกัด์ิ  เด่ือขุนทด 

ฐิตินนัท ์ สงนอก 

สมชาย  ฟักเป่ียม 

ศศิภา   ชอบการ 
ลดัดา  ช้ินป่ินเกลียว 
ธวนินัท ์  สงนอก 

ศศิภา  ถาวรชาติ 

ปรียาพร   ประจง 
 

 

 
 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.50 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกสภาฯ  

จ านวน 20 คน  เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะน้ีจ านวน 17 คน เกินก่ึงหน่ึงถือวา่ 
ครบองคป์ระชุม  

จึงแจง้ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบและอ่านประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
     เร่ือง เรียกประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 2) ในวนัท่ี  15  

     สิงหาคม  2559  ณ  อาคารศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
      สมาชิกสภาท่ีขาดประชุม จ านวน 2 ท่าน 
       1. นายยง  ศรีฤทธ์ิ     สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 8  ลากิจ 
       2. นางพรรณรินี  ใจดี      สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 ลากิจ 

มติทีป่ระชุม      รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
     2.1  การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2559 (คร้ังท่ี 1)  เม่ือวนัท่ี 8  
     สิงหาคม  2559 
ประธานสภา      ไดแ้จง้ใหเ้ลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมสภาฯใหท่ี้ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ      นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 
      ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงาน 
     การประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม  
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่  17 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงาน 
     การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่3 (คร้ังที ่1) เมื่อวนัที ่8 สิงหาคม 2559 
     โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 รายงานการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 วาระท่ี 1  
     ขั้นรับหลกัการ 
ประธานสภา      เชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ช้ีแจงเหตุผลการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ 2560 

/นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด… 
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นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่  ช้ีแจง 
      เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
      บดัน้ีถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ จะเสนอ 
     ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนน 
     ประดู่อีกคร้ังหน่ึงฉะนั้นในโอกาสน้ีจึงขอช้ีแจงสถานการณ์การคลงัประกอบหลกัการ 
     และแนวนโยบายการด าเนินงานในปี 2560  ดงัต่อไปน้ี 
     ประมาณการรายรับ  ตั้งไว้  25,580,000  บาท 
     1. รายไดจ้ดัเก็บเอง 
         1.1 หมวดภาษีอากร    116,300  บาท 
         1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 26,700  บาท 
         1.3 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น   120,000  บาท 
         1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ ไม่ไดต้ั้งไว ้
         1.5 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   94,000  บาท 
         1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน   1,000  บาท 
     2. รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหท้อ้งถ่ิน 12,725,000 บาท 
     3. รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้ทอ้งถ่ิน  12,500  บาท 
     ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้    25,580,000  บาท 
     1. ส านกัปลดัอบต.  ตั้งไว ้  9,194,022  บาท  (มอบหมายใหห้วัหนา้ส านกัปลดัอบต. 
     ช้ีแจงรายละเอียด) 
         1.1 รายจ่ายงบกลาง    7,085,206 บาท 
         1.2 รายจ่ายงบบุคลากร     
       1)เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   1,943,460 บาท 
      2)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   3,218,554 บาท 
         1.3 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1)ค่าตอบแทน    460,710  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    2,174,200 บาท 
      3)ค่าวสัดุ    732,098  บาท 
      4)ค่าสาธารณูปโภค   475,000  บาท 
         1.4 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าครุภณัฑ์    30,000  บาท 
      2)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   20,000  บาท 
         1.5 รายจ่ายอ่ืน     20,000  บาท 
         1.6 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   120,000  บาท 

/2. กองคลงั...   
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     2. กองคลงั  ตั้งไว ้  2,065,650  บาท   (มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองคลงั 
     ช้ีแจงรายละเอียด 
         1.1รายจ่ายงบบุคลากร 
       1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,539,390 บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1)ค่าตอบแทน    227,840  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    208,400  บาท 
      3)ค่าวสัดุ      80,000  บาท 
      4)ค่าสาธารณูปโภค   10,000  บาท 

     3. กองช่าง  ตั้งไว ้  2,833,461   บาท  (มอบหมายใหผู้อ้  านวยการกองช่าง 
     ช้ีแจงรายละเอียด 
         1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 
      1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   341,400  บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน 
      1) ค่าตอบแทน    154,375  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    291,000  บาท 
      3)ค่าวสัดุ      66,000  บาท 
         1.3 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   1,839,000 บาท 
         1.4 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน     81,686  บาท 

     4. กองการศึกษาฯ  ตั้งไว ้  4,366,090  บาท  (มอบหมายใหน้กัวชิาการศึกษา 
     ช้ีแจงรายละเอียด 
         1.1 รายจ่ายงบบุคลากร 
      1)เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   1,215,910 บาท 
         1.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน   
      1) ค่าตอบแทน    130,770  บาท 
      2)ค่าใชส้อย    612,900  บาท 
      3)ค่าวสัดุ    579,510  บาท 
         1.3 รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   30,000  บาท 
         1.4 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   1,030,000 บาท 

     ประมาณการรายรับงบเฉพาะการกจิการประปา ตั้งไว้  825,600  บาท 
1. รายไดจ้ดัเก็บเอง 

/    1.1 ค่าธรรมเนียม… 
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         1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  12,900  บาท 
         1.2 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 560,000  บาท 
         1.3 รายไดเ้บด็เตล็ด    100  บาท 
         1.4 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น   2,000  บาท 
     2. รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 250,00 บาท 
     ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้    825,600  บาท 
         1. รายจ่ายงบด าเนินการ 
      1)หมวดค่าใชส้อย   209,250  บาท 
          2)หมวดค่าวสัดุ    310,000  บาท 
      3)หมวดค่าสาธารณูปโภค   250,000  บาท 
          2. รายจ่ายงบลงทุน 
      1)ค่าครุภณัฑ์    50,000  บาท 
         3. รายจ่ายงบกลาง      
      1) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(ก.บ.ท.) 5,750 บาท  
      (รายละเอียดตามร่างขอ้บญัญติั) 
ประธานสภา      เชิญสมาชิกสภาฯแสดงความคิดเห็น 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 10 เตาเผาขยะในครัวเรือนอยากให้ติดตาม  
     มีความคุม้ค่าหรือไม่อยา่งไร 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 5 เร่งรัดพิจารณาระบบประปา หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 8 
นายยนัต ์ สงนอก    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 6 หนา้ 25 ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทา 
     สาธารณภยัไม่มี ท าไมจึงตั้งงบประมาณไว ้
นายประทีป  ประจง    สมาชิกสภาอบต. หมู่ท่ี 2 งบประมาณกิจการประปาตั้งงบซ้ือคอลีนไวสู้งมาก  
     ประปาบางหมู่บา้นไม่ไดใ้ช ้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษตั้งไวสู้งมาก 
     เม่ือเทียบกบัโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บา้น 
นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     โนนประดู่ กล่าวขอบคุณสมาชิกอบต.ท่ีเสนอขอ้แนะน าและตั้งขอ้สังเกตการจดัท า 
     ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
ประธานสภาฯ      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ 15 เสียง รับหลกัการร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2560 ไม่รับร่างข้อบัญญตัิ  1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
      (สมาชิกสภาอบต.อยู่ในทีป่ระชุม 17 ท่าน) (พกัประชุม 15 นาท)ี 
ประธานสภา      เม่ือสมาชิกอบต. ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัแลว้ขั้นตอนต่อไปคือการ 
     เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 

/จึงเสนอเห็นสมควร… 
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      จึงเสนอเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีจ านวน 3-7 คน อยา่งไร 
     ขอใหเ้สนอ 
นายด ารง  ปรารถนาศกัด์ิ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอคณะกรรมการแปรญตัติควรมีจ านวน 5 คน 
     ประกอบดว้ย สมาชิกอบต.ทั้งหมด มีผูรั้บรองคือ นายยนัต ์ สงนอก สมาชิกสภาอบต. 
     หมู่ท่ี 6 และนายนพคุณ  โชคศิริตระกลู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
ประธานสภา      สอบถามเม่ือไม่มีสมาชิสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน 
     5 คน 
ประธานสภา      ช้ีแจงแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัจ านวน 
     5 คน คดัเลือกคณะกรรมการคราวละ 1 คน จ านวน 5 คน โดยจดัระเบียบตามแนวทาง 
     การเลือกประธานสภาซ่ึงไดซ้กัซอ้มช้ีแจงไปแลว้ จึงขอใหส้มาชิกอบต.  
     เสนอคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 คร้ังท่ี 1 
นายประสิทธ์ิ   ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 เสนอ นายยนัต ์ สงนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6 
     ผูรั้บรอง คือ นางถาด  เหล่ือมทองหลาง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 และ นายพิศ  คิดการ   
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 10 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีสมาชิกอบต. เสนอผูใ้ดเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้  
     นายยนัต์  สงนอก เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที่ 1 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต. เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2 
นายพรพิพฒัน์  กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7  เสนอ นางศุภรา   สินนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8 
       ผูรั้บรองคือ นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 6  และ 
     นางดาหวนั  วเิศษศรี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 1 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีผูเ้สนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมรับรอง 
มติทีป่ระชุม      รับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ นางศุภรา  สินนอก 
     เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่2 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3 
นางถาด  เหล่ือมทองหลาง   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอช่ือ นายศกัดา  ประจิตร สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 
      ผูรั้บรองคือ นางศุภรา  สินนอก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  และนายประสิทธ์ิ  ลอยนอก  
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 9  
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นายศักดา  ประจิตร   เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่3 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 4  

/นายพิศ   คิดการ… 
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นายพิศ   คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10  เสนอช่ือ นายชยัวฒัน์  ใจดี สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
      ผูรั้บรองคือ นายสมชาย  เพียนอก  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 และนายสมนึก  ชุ่มสีดา  
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นายชัยวฒัน์   ใจดี   เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่4 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 5  
นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6  เสนอช่ือ นางสมหมาย  ทองดีนอก สมาชิกสภาอบต. 
     หมู่ท่ี 3  ผูรั้บรองคือ นางศุภรา  สินนอก สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 8  และนายชยัวฒัน์  ใจดี   
     สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 3 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม      มีมติรับรองด้วยเสียงส่วนใหญ่ 16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ 
      นางสมหมาย  ทองดีนอก  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ คนที ่5 
ประธานสภา      เม่ือท่ีประชุมคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติเรียบร้อยแลว้เห็นสมควร 
     ก าหนดระยะเวลาการแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัใด 
นายพิศ   คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอใหก้ าหนดระยะเวลาแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติัฯ 
     ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี  24  สิงหาคม  2559  เวลา  17.00 น.  
ประธานสภา      ก าหนดวนัยืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ต่อประธานสภาองค ์
     การบริหารส่วนต าบล ไดต้ั้งแต่วนัท่ี  17  สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
     ถึงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. ยืน่ ณ หอ้งท าการกิจการสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบลโนนประดู่ ตามเวลาท่ีก าหนด 
      ก าหนดวนัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ในสมยัสามญั 
     ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เพื่อพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2559 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติเป็นรายขอ้(อยูร่ะหวา่งด าเนินการขออนุญาตนายอ าเภอ 
     ขยายเวลาการเปิดประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี 3) 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภาย 
     ในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
      ก าหนดเวลาเพื่อใหส้มาชิกสภายืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณต่อ 
     ประธานกรรมการแปรญตัติฯ ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
     จนถึงวนัท่ี 19  สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอ้งท างานประธาน 
     สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

/ก าหนดวนัประชุม… 
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      ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นตน้ไป ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559  
     และเร่ิมประชุมคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป  
     เพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญตัติ 
      ก าหนดการประชุมร่างขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 2559 วาระท่ี 2  
     ขั้นแปรญตัติ ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป (อยูร่ะหวา่งขอ 
     อนุญาตนายอ าเภออนุมติัขยายระยะเวลาการเปิดสมยัประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 3  
     เพิ่มเติมจ านวน 15 วนั) 

ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา     ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ 

ปลดัอบต. ปฏิบติัหนา้ท่ี นายกอบต.  - แจง้ขอความร่วมมือสมาชิกสภาอบต.ตอ้นรับผูว้า่ราชการจงัหวดัในวนัท่ี 8  

กนัยายน 2559 
 - วนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. ขอเชิญร่วมตอ้นรับ 
คณะอนุกรรมการปปช.มาตรวจการประเมินการคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดีเด่นดา้นการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี 2559 

นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ปี 2560 ความยาวถนน 
ตามแบบแปลน 120 เมตร แต่ในตามขอ้บญัญติัยาวเพียง 100 เมตร   

นายประทีป  ประจง    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 สอบถามเร่ืองความคืบหนา้โครงการก่อสร้างประปา 
หมู่ท่ี 2 การแกไ้ขสัญญาจา้งเป็นอยา่งไร 

นายชยัวฒัน์  ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3   เสนอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ      สั่งปิดประชุม เวลา  15.10 น. 
 
 
 
 
                                                      ลงช่ือ             วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด) 
    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

/คณะกรรมการ… 
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 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 

 

                                            
 


