
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 3)  ประจ าปี  2557   
วนัที ่  22   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายยง      ศรีฤทธ์ิ 
นายประทีป    ประจง 
นายพนูศกัด์ิ    ประจิตร 
นางสมหมาย   ทองดีนอก 

นางศุภรา       สินนอก 

นางดาหวนั   วเิศษศรี 
นางถาด      เหล่ือมทองหลาง 
นายชยัวฒัน์     ใจดี 

นายประสิทธ์ิ      ลอยนอก 
นายศกัดา       ประจิตร 
นายสมนึก      ชุ่มสีดา 
นายสมชาย     เพียนอก  
นายยนัต ์      สงนอก 

นายประหยดั     มารัตนะ 
นายนพคุณ      โชคศิริตระกลู 

นายพิศ        คิดการ 
นายด ารง       ปรารถนาศกัด์ิ 

นางสุภาวรรณ     นากุดนอก 

นายพรพิพฒัน์      กลา้หาญ 

นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด 

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

ยง           ศรีฤทธ์ิ 
ประทีป     ประจง 
พนูศกัด์ิ     ประจิตร 
สมหมาย    ทองดีนอก 

ศุภรา     สินนอก 

ดาหวนั      วิเศษศรี 
ถาด    เหล่ือมทองหลาง 
ชยัวฒัน์       ใจดี 

ประสิทธ์ิ    ลอยนอก 
ศกัดา      ประจิตร 
สมนึก     ชุ่มสีดา 
สมชาย     เพียนอก 
ยนัต ์      สงนอก 

ประหยดั   มารัตนะ 
นพคูณ     โชคศิริตระกลู 
พิศ          คิดการ 
ด ารง     ปรารถนาศกัด์ิ 

สุภาวรรณ    นากุดนอก 

พรพิพฒัน์     กลา้หาญ 

วรีวทิย ์       เคียนจงัหรีด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  1    คน       

      

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
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 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางพรรณรินี        ใจดี 

 

 

รองประธานสภา พรรณรินี     ใจดี (ลา) 

 

 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายชุ่ม      คิดการ 
นายสุพจน์    นากุดนอก 
นายฉลวย   ทิศกระโทก 
นายส าเนียง     ชวนนอก 
นายปิยวทิย ์    บุญมา 
นายพนม     พนสันอก 
นายสถิตย ์   ประทายนอก 
นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
นายอุดมศกัด์ิ    เสนนอก 
นายสุรพงษ ์   แกว้ไพฑูรย ์
น.ส.นิภารัตน์   พลดงนอก 
น.ส.โสภา    บุญมา 
นางพิศมยั      ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส. เรณู     สนนอก 
น.ส.ณฐัพร    ถ่ินพุดซา 
นางปรียาพร    ประจง 
นางเสง่ียม     สงนอก 
นางประนอม    วงคอ์  ามาตร 
น.ส. จิราพร  ปรารถนาศกัด์ิ 
นางอรชร    พนมศิลป์ 
น.ส. ธวนินัท ์   สงนอก 
นายพุทธพล   เชยโพธ์ิ 
นายอภิเกียรติ    ควนัพิมาย 
พจอ.สมหมาย   เตโพธ์ิ 

รองนายกฯ 
รองนายกฯ 
เลขานายกฯ 
ครู ร.ร.บา้นเสว 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 
ครู ร.ร. วดับา้นโนนประดู่ 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกัพฒันาชุมชน 
บุคลากร 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
เจา้พนกังานธุรการ 
พนกังานจา้งเหมา 
พนกังานจา้งเหมา 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินฯ 
ผูช่้วยนกัพฒันาชุมชน 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ 
เจา้พนกังานป้องกนัฯ 

ชุ่ม     คิดการ 
สุพจน์   นากุดนอก 
ฉลวย   ทิศกระโทก 
ส าเนียง    ชวนนอก 
ปิยวทิย ์    บุญมา 
พนม    พนสันอก 
สถิต    ประทายนอก 
ประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
อุดมศกัด์ิ    เสนนอก 
สุรพงษ ์   แกว้ไพฑูรย ์
นิภารัตน์   พลดงนอก 
โสภา    บุญมา 
พิศมยั       ศรีแจง้รุ่ง 
เรณู     สนนอก 
ณฐัพร    ถ่ินพุดซา 
ปรียาพร     ประจง 
เสง่ียม    สงนอก 
ประนอม   วงคอ์  ามาตร 
จิราพร    ปรารถนาศกัด์ิ 
อรชร   พนมศิลป์ 
ธวนินัท ์   สงนอก 
พุทธพล    เชยโพธ์ิ 
อภิเกียรติ    ควนัพิมาย 
สมหมาย     เตโพธ์ิ 
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เร่ิมประชุม เวลา  09.45 น. 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด            เลขานุการสภาฯ ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

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

ระเบียบวาระที ่1     ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภา      นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้ระเบียบ 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 

- นางพรรณรินี   ใจดี  รองประธานสภา แจง้ขอลากิจ ติดภารกิจส่วนตวั 
     เขา้ร่วมประชุมไม่ได ้
      เพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมการโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
     กิจการประปา ประจ าปี 2557 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา   
     2.1 รายงานการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัท่ี 3 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557  

ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาไดอ่้านรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 
      ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุมจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข(18 เสียง) 
     2.2 การประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี 3 /2557 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี  13 สิงหาคม  2557 
ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภา ไดอ่้านการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัสามญัสมยัท่ี 2 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 2) เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
     ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการประชุม 
     หรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุม จึงขอมติท่ีประชุม 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอแจง้เปล่ียนแปลงผูรั้บรองคณะกรรมการแปรณัตติ 
     คร้ังท่ี 2 จากนายพนูศกัด์ิ  ประจิตร เป็น นายนพคุณ  โชคศิริตระกลู  เน่ืองจากพิมพผ์ิด 
     ซ ้ ากบัผูเ้สนอ (หนา้ท่ี 6) 
          /มติทีป่ระชุม.......... 
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มติทีป่ระชุม      เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) โดยมีการ 
     แก้ไขข้อความเป็นบางส่วน 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

     3.1 ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558 วาระท่ี 2 ขั้น 
     พิจารณาเป็นรายขอ้  

ประธานสภา      ขอเชิญประธานกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ฯ ช้ีแจง 
     ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการแปรญตัติ   นายประทีป   ประจง  ไดช้ี้แจงคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ไดป้ระชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 
     15 สิงหาคม  2557  ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
     เวลา 13.30 น. ประธานสภาไดแ้จง้ใหส้มาชิกทุกคนทราบเพื่อเสนอค าแปรญตัติ 
     ส่งใหป้ระธานสภาภายหลงัการประชุมสภา รับหลกัการวาระท่ี 1 ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง  

     ตามระเบียบแลว้ จึงไดก้ าหนดการประชุมตามระเบียบดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
     ประกอบกบัวนัน้ีสายตาไม่ดีขอมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯ  

     อ่านรายงานการประชุมใหท้ราบ 
ประธานสภา      อนุญาตใหเ้ลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติฯช้ีแจงรายละเอียด 
     แทนประธานกรรมการแปรญตัติฯ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ  นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก ไดอ่้านสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
     แปรญตัติ ค ารับรองของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ท่ีอนุญาต 
     ใหป้รับแกโ้อนลด โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดงัน้ี 
     หน้า 8 ประมาณการปี 2558 งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน (ตวัเลขเดิม 18,110,500 บาท) 
     แกไ้ขเป็น 18,111,500 บาท , หน้าที ่28  ขอ้ 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ 
     อนุญาต (ยอดรวมเดิม 9,600 บาท) แกไ้ขเป็น 13,500 บาท , หนา้ 29  ขอ้ 2.6  
     ใบอนุญาตประกอบการคา้ฯ ตั้งรับไว ้(ตวัเลขเดิม 2,500 บาท) แกไ้ขเป็น 5,000 บาท 
     และ ขอ้ 5. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด (ตวัเลขเดิม 60,200 บาท) แกไ้ขเป็น 73,700 บาท 
     หน้า 30  ขอ้ 5.3 เงินอุดหนุน/ชดเชยฯ ตั้งรับไว ้ (ตวัเลขเดิม 60,000  บาท) แกไ้ขเป็น 
     50,000 บาท , ขอ้ 1. หมวดภาษีจดัสรร ยอดรวม (ตวัเลขเดิม 12,246,100 บาท) 
     แกไ้ขเป็น 12,233,500 บาท , 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ ตั้งรับไว ้
     ตวัเลขเดิม 8,600,000 บาท) แกไ้ขเป็น  8,587,400  บาท , หน้า 43 หมวดค่าวสัดุ ตั้งไว ้
     (ตวัเลขเดิม 120,000 บาท) แกไ้ขเป็น 130,000 บาท , ขอ้ 1 ประเภทวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 
     และหล่อล่ืน ตั้งไว ้(ตวัเลขเดิม 20,000 บาท ) แกไ้ขเป็น 30,000 บาท)  หน้า 48   
     เพิ่มเติมโครงการน ขอ้ 2. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตั้งไว ้20,000บาท 
     หน้าที ่50 เพิ่มเติมโครงการ ขอ้ 2 โครงการขยายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งไว ้
     20,000 บาท  , ขอ้ 3 โครงการส่งเสริมอาชีพใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเกษตรอินทรีย ์
          /ตั้งไว ้30,000 บาท............ 
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     ตั้งไว ้30,000 บาท  หน้าที ่63 ขอ้ 2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ภายในหมู่บา้น(จากบา้นเลขท่ี 88 ถึงบา้นเลขท่ี 69) บา้นหนองสะแก หมู่ท่ี 5  
     ในส่วนการด าเนินการ บรรทดัท่ี 3 (ตวัเลขเดิม 550.00 ตารางเมตร) แก้ไขเป็น 556.00 
     ตารางเมตร  และขอ้ 2.5 (ขอ้ความเดิม) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ซอยร่มกล้าแกไ้ขเป็น ซอยร่มเกล้า, หน้าที ่64 ขอ้ 2.6 โครงการรางระบายน ้า คสล. 
     สายรอบหมู่บา้น (เลียบถนนลาดยาง) บา้นตาลาด (ขอ้ความเดิม หมู่ที ่9) แกไ้ขเป็น 
     หมู่ที ่7  ขอ้ 2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบา้นเลขท่ี 89/1 ถึง 
     บา้นเลขท่ี 4 บา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี 8- การด าเนินการ บรรทดัท่ี 3 ลงลูกรังไหล่ 
     ทางกวา้งเฉล่ีย (ขอ้ความเดิม ข้างละ 0.20 เมตร) แกไ้ขเป็น ขา้งละ 0.50 เมตร  และ 
     ยอ่หนา้บรรทดัสุดทา้ย (ขอ้ความเดิม แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557-2559) แกไ้ขเป็น 
     แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558-2560 , หน้าที ่65 ขอ้ 2.8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
     ฝายน ้าลน้สระประปา (ป่าชา้) บา้นง้ิวเก่า หมู่ท่ี 9   – การด าเนินการ บรรทดัท่ี 3  
     (ขอ้ความเดิมลาดเอียง 1.15 ) แก้ไขเป็น ลาดเอียง  1:1.5 , หน้าที ่66 ยอ่หนา้แรก 
     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  (ขอ้ความเดิม   3,387,710   บาท)  แกไ้ขเป็น  
     3,378,710   บาท และปรับเพิ่ม / ปรับลด   1. ส่วนการศึกษา  โดยปรับเพิ่มส่วน 
     การศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา จ านวนเงิน 
     30,000 บาท ดงัน้ี   1. ส่วนการศึกษา    หน้า  70     ปรับเพิ่ม  ส่วนการศึกษาฯ  
     แผนงานการศึกษา   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุนอาหาร 
     กลางวนัตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล 
     โนนประดู่ ทั้ง 3 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท  (รวมทั้งส้ิน  30,000  บาท)   ขอ้ 5. 
     งบเงินอุดหนุน  5.2 ประเภทเงิน อุดหนุนส่วนราชการ (ขอ้ความเดิม) รวมตั้งไว ้
     1,068,000  บาท แกไ้ขเป็น รวมตั้งไว ้ 1,098,000  บาท  และปรับแก้ไข  หน้าที ่68  
     (1.2 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (ขอ้ความเดิม)  ตั้งไว ้ 2,172,540  บาท 
     แกไ้ขเป็น  2,202,540  บาท และ (ขอ้ความเดิม) 2.2 ประเภทรายจ่าย   2.2 ประเภท 
     รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว ้435,000 บาท 
     แกไ้ขเป็น  ตั้งไว ้ 466,000  บาท  และปรับเพิ่ม   ส่วนส านกัปลดั  หนา้  35  ขอ้ 1.2.7 
     ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง (เดิมไม่ไดต้ั้งไว)้ ขอปรับเพิ่ม เป็น จ านวน 
      36,000  บาท  กองคลงั หนา้ 53  1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง  
     (เดิมไม่ไดต้ั้งไว)้   ขอปรับเพิ่มเป็นจ านวน  36,000 บาท  ส่วนการศึกษาฯ หนา้ 66 
     1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง (เดิมไม่ไดต้ั้งไว)้ ขอปรับเพิ่มเป็นจ านวน
     34,860  บาท  (จ านวนรวมทั้งหมด  106,860  บาท  )  รวมปรับเพิม่ทั้งส้ิน 136,860  บาท 
     และ ปรับลด หน้า 74  แผนงานงบกลาง  ขอ้  1.4 ประเภทเงินส ารองจ่าย   จ านวนเงิน 
     ทั้งส้ิน  136,860  บาท  ยอดคงเหลือ  66,140  บาท  หนา้ 83  ขอ้ 3 งบด าเนินงาน 
         /(ตวัเลขเดิม 650,638  บาท............. 
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     (ตวัเลขเดิม  650,638  บาท)  แก้ไขเป็น  630,400  บาท  1. ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด ้
     มาซ่ึงบริการ (ตวัเลขเดิม  รวมตั้งไว ้ 185,400  บาท  ) แกไ้ขเป็น  180,400  บาท , 
     และ (1) ค่าจา้งเหมาบริการดูแลระบบประปา หมู่บา้น (ตวัเลขเดิม รวมตั้งไว ้ 
     180,400  บาท)  แกไ้ขเป็น  84,000  บาท 

นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5  แจง้วา่ไม่ไดย้ืน่ค  าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั จึงไม่สามารถ 
     แกไ้ขเปล่ียนแปลงร่างขอ้บญัญติังบประมาณไดต้ามระเบียบ 
นายชยัวฒัน์   ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 ตั้งขอ้สังเกตการพิจารณาศกัยภาพของสภาอบต. ในดา้น 
     งานประเพณี ตั้งงบประมาณไวน้อ้ยเกินไป 
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ    การจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายไดด้ าเนินการใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
     ตามหนงัสือสั่งการ การจดัท างบประมาณ ดงันั้นจึงอาจไม่สนองต่อความตอ้งการ 
     ของสมาชิกอบต. ทุกท่านไดค้รบถว้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณท่ีมีอยู ่
     อยา่งจ ากดั 
ประธานสภา      สอบถามไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมติเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง ) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 วาระที ่2 ขั้นแปรญตัติเป็นรายข้อ ตามความเห็นชอบของ 
     คณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  ทุกประการ 

     3.2  ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
     ใหค้วามเห็นชอบ     
ประธานสภา      ก่อนท่ีสมาชิกสภาจะลงมติวาระท่ี 3 ขั้นลงมติใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติั 
     งบประมาณรายจ่าย ขอใหส้มาชิกสภาแต่ละท่านแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
นายสมชาย  เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 โครงการท่ีจดัท าตามขอ้บญัญติัเห็นดว้ย 
รองนายกอบต.       นายสุพจน์  นากุดนอก    ขอขอบคุณสมาชิกอบต.ทุกท่านท่ีใหค้วามเห็นชอบ 
     ร่างขอ้บญัญติัท่ีไดจ้ดัท าเสนอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอความเห็นเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ 
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 วาระที ่3 ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญตัิ 
     3.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2557 
ประธานสภา      เชิญรองนายกอบต. ช้ีแจง 
นายสุพจน์  นากุดนอก    รองนายกอบต. ช้ีแจงวา่ดว้ยไดรั้บแจง้จากเจา้หนา้ท่ีงบประมาณวา่งบประมาณ 
     ท่ีตั้งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้นท่ีตั้งไวไ้ม่เพียงพอส าหรับด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์ 
     ป้ัมน ้าอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บา้น ในการแกปั้ญหาความเดือนร้อนของราษฎร จึง 
     มีความจ าเป็นท่ีตอ้งขอโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ดงัน้ี 
          /1. โอนเพิ่ม............... 
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     1. โอนเพิ่ม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้นหนองอา้ยแหนบ 
     หมู่ท่ี 8 จ  านวน  15,000 บาท   
     2. โอนลด ค่าวสัดุไฟฟ้า จ านวน  15,000 บาท  จากรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
     ประจ าปี 2557 
เลขานุการสภา      การโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการ 
     งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3 
     พ.ศ.  2543 ขอ้ ท่ี 27 เป็นอ านาจของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล อนุมติัใหค้วาม 
     เห็นชอบ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอความเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (18 เสียง) ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ 
     รายจ่ายเฉพาะการกจิการประปา ประจ าปี 2557   ดังนี ้
     1. โอนเพิม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอ้ายแหนบ 
     หมู่ที ่8 จ านวน  15,000 บาท   
     2. โอนลด ค่าวสัดุไฟฟ้า จ านวน  15,000 บาท  จากรายจ่ายเฉพาะการกจิการประปา 
     ประจ าปี 2557 (รายละเอียดตามบัญชีโอน) 

ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ ๆ 

ประธานสภา      ขอเชิญตวัแทนส่วนราชการท่ีเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงข่าวสาร 
นายสุรพงษ ์ แกว้ไพฑูรย ์   ครู ร.ร. วดับา้นโนนประดู่ ช้ีแจงการแข่งขนักีฬาเขตการศึกษา เขต 6 
     มี 183 โรงเรียน เขา้ร่วมกิจกรรม ในวนัท่ี 27  สิงหาคม  2557 ท่ี โรงเรียนบา้น 
     หนองตะไก ้ อ าเภอบวัใหญ่  ตวัแทนโรงเรียนต าบลโนนประดู่  ส่งนกักีฬาฟุตซอ 
     เขา้ร่วมแข่งขนั วนัท่ี 29 สิงหาคม  2557 ร่วมแข่งขนักรีฑา ณ วทิยาลยัพลศึกษา 
     ชยัภูมิ โรงเรียน แห่งละ 30 คน เขา้ร่วมกิจกรรม 
นายส าเนียง  ชวนนอก    ครู ร.ร.บา้นเสว ขอบคุณเก่ียวกบังบประมาณท่ีอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
นายพนม   พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 โครงการของ อบต.โนนประดู่ ท่ีจ่ายขาดเงินสะสมโดย 
     เร่งด่วนขอใหอ้บต. เร่งรัดด าเนินการดว้ย 
นายอุดมศกัด์ิ  เสนนอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 โครงการขดุลอกสระน ้า หมู่ท่ี 7 ไม่ไดอ้ยูใ่นแผนงานของ 
     อบต. ปีหนา้จะด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้ง 
นายพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง    หวัหนา้ส านกัปลดัอบต. ไดช้ี้แจงเร่ืองการแจกถงัขยะ ประจ าครัวเรียนของ 
     แต่ละหมู่บา้นในต าบลโนนประดู่ 
นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด    ปลดัอบต. ไดช้ี้แจงแนวทางการแกปั้ญหา ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 8,5 
นายสมชาย     เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
           /ประธานสภา........... 
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ประธานสภา      เม่ือไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอปิดประชุม 
      ปิดประชุมเวลา   12.45  น. 
 

                                                      ลงช่ือ          วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด    ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดอ่้านตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้ทั้งหมดปรากฏวา่ถูกตอ้งตาม 

ท่ีด าเนินการประชุมทุกประการ 
 

                                                       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 

 

                                                   
 

 
 
   


