
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

สมัยสามัญ สมัยที ่3  (คร้ัง 2)  ประจ าปี  2557   
วนัที ่  13   เดือนสิงหาคม    พ.ศ.  2557 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 รายช่ือผูม้าประชุม 

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 
21 

นางสุภาวรรณ   นากุดนอก 

นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ 

นายยง        ศรีฤทธ์ิ 
นางศุภรา     สินนอก 

นายยนัต ์     สงนอก 

นายประทีป     ประจง 
นายสมชาย       เพียนอก 
นายพิศ       คิดการ 
นายด ารง       ปรารถนาศกัด์ิ 

นางถาด    เหล่ือมทองหลาง 
นางดาหวนั    วเิศษศรี 
นางสมหมาย    ทองดีนอก 

นายชยัวฒัน์      ใจดี 

นายพนูศกัด์ิ      ประจิตร 
นายสมนึก     ชุ่มสีดา 
นายศกัดา     ประจิตร 
นายนพคุณ   โชคศิริตระกลู 

นายประหยดั    มารัตนะ 
นางพรรณรินี     ใจดี 

นายประสิทธ์ิ      ลอยนอก 
นายวรีวทิย ์    เคียนจงัหรีด 

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

สุภาวรรณ   นากุดนอก 

พรพิพฒัน์      กลา้หาญ 

ยง      ศรีฤทธ์ิ 
ศุภรา     สินนอก 

ยนัต ์    สงนอก 

ประทีป     ประจง 
สมชาย     เพียนอก 
พิศ      คิดการ 
ด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ 

ถาด   เหล่ือมทองหลาง 
ดาหวนั     วิเศษศรี 
สมหมาย  ทองดีนอก 

ชยัวฒัน์     ใจดี 

พนูศกัด์ิ    ประจิตร 
สมนึก     ชุ่มสีดา 
ศกัดา     ประจิตร 
นพคุณ    โชคศิริตระกลู 
ประหยดั    มารัตนะ 
พรรณรินี    ใจดี 

ประสิทธ์ิ    ลอยนอก      
วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ผูข้าดประชุม  จ านวน  -    คน       

      

 

 

 

/รายช่ือผูข้าดประชุม.... 
 



 

-2- 
 รายช่ือผูข้าดประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

  

ไม่มี 

 

   

 

 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 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

นายประยงค ์   เวชยนัต์ 
นายชุ่ม     คิดการ 
นายสุพจน์   นากุดนอก 
นายสุรพงษ ์  แกว้ไพฑูรย ์
นายณรงค ์  กือสันเทียะ 
น.ส.พชัรณญัญ ์ พุฒกลาง 
น.ส. โสภา    บุญมา 
นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง 
น.ส.นิภารัตน์  พลดงนอก 
นายพนม   พนสันอก 
นายประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
นายฉลวย   ทิศกระโทก 
นายพิเชษฐ ์   คิดการ 
นางประนอม  วงคอ์ ามาตร 
น.ส.ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
นายอภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
พ.จ.อ.สมหมาย  เตโพธ์ิ 
นางอรชร    พนมศิลป์ 
นายพุทธพล    เชยโพธ์ิ 
นายสมบติั    เวชยนัต ์
นางนนัทวนั   ทองนอก 
น.ส.ประคอง   คิดการ 
นางเสง่ียม   สงนอก 
น.ส.ศศิธร     ชอบการ 
นายธนพล   ทิศกระโทก 
นายสมชาย   ฝักเป่ียม 
นายประเสริฐ    มุง้ต่อบวั 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
ครู 
ผอ.รร.บา้นเสว 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่ 
ผอ.กองคลงั 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
เลขานายกอบต. 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
เจา้พนกังานธุรการ 
บุคลากร 
ผช.จนท.ป้องกนั 
เจา้พนกังานป้องกนัฯ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.นกัพฒันาชุมชน 
EMS 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
เจา้พนกังานพสัดุ 
พนกังานจา้งเหมา 
ผช.จนท.จดัเก็บรายได ้
พนกังานจา้งเหมา 
ภารโรง 
พนกังานจา้งเหมา 

ประยงค ์  เวชยนัต ์
ชุ่ม     คิดการ 
สุพจน์    นากุดนอก 
สุรพงษ ์  แกว้ไพฑูรย ์
ณรงค ์  กือสันเทียะ 
พชัรณญัญ ์  พุฒกลาง 
โสภา    บุญมา 
พิศมยั     ศรีแจง้รุ่ง 
นิภารัตน์   พลดงนอก 
พนม      พนสันอก 
ประสิทธ์ิ   มุง้ต่อบวั 
ฉลวย    ทิศกระโทก 
พิเชษฐ ์     คิดการ 
ประนอม  วงคอ์ ามาตร 
ณฐัพร    ถ่ินพุดซา 
อภิเกียรติ   ควนัพิมาย 
สมหมาย   เตโพธ์ิ 
อรชร    พนมศิลป์ 
พุทธพล   เชยโพธ์ิ 
สมบติั   เวชยนัต ์
นนัทวนั   ทองนอก 
ประคอง    คิดการ 
เสง่ียม    สงนอก 
ศศิธร    ชอบการ 
ธนพล   ทิศกระโทก 
สมชาย    ฝักเป่ียม 
ประเสริฐ   มุง้ต่อบวั 

 

 



 
-3- 

เร่ิมประชุม เวลา  09.40 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 
     วาระการประชุมใหท่ี้ประชุมทราบ 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา   
     2.1 การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 2/2557 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 26  
     มิถุนายน  2557 

ประธานสภา      มอบหมายใหเ้ลขานุการสภาไดอ่้านรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
เลขานุการสภา      นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
     ส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี 26มิถุนายน 2557 
      ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติมหรือทกัทว้งรายงานการ 
     ประชุมหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดทกัทว้งรายงานการประชุมจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม    
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์  
     โดยไม่มีการแก้ไข(19 เสียง) 
     2.2 การประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี 3 /2557 (คร้ังท่ี 1) เม่ือวนัท่ี  4 สิงหาคม  2557 
ประธานสภา      ขอเล่ือนการรับรองรายงานการประชุมไปในคร้ังถดัไป เพื่อใหส้มาชิก 
     อบต.ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการประชุม 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ ให้เลือ่นการรับรองรายงานการประชุมไปในคร้ังถัดไป 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองเพือ่พจิารณา 
     3.1 ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558 วาระท่ี 1 ขั้นรับ 
     หลกัการ  

ประธานสภา      เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงเหตุผลของการจดัท าร่าง 
     ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558 
นายองคก์ารบริหารส่วนต าบล   นายประยงค ์ เวชยนัต ์ช้ีแจงร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2558  
          /ประธานสภา.................. 
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     เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
      บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
     จะเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ อีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้นในโอกาสน้ีจึงขอชีแจงสถานการณ์คลงั 
     ตรวจสอบหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปี 2558 ดงัต่อไปน้ี 

     ประมาณการรายรับไว้ 18,111,500  บาท    แยกเป็น 
1. รายไดจ้ดัเก็บเอง 

1.1 หมวดภาษีอากร    365,400  บาท 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    9,600  บาท 
1.3 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น  180,000  บาท 
1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์         ไม่ไดต้ั้งไว ้
1.5 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   60,200  บาท 
1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน   2,000  บาท 

     2.    รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บและจดัสรรใหท้อ้งถ่ิน 12,246,100 บาท 
     3.    รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหท้อ้งถ่ิน  5,500,000 บาท 
     หมวดรายจ่าย   ตั้งไว้      18,111,500 บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตั้งจ่ายส านกัปลดัอบต.  จ านวน 9,046,390 บาท 
2. ตั้งจ่ายกองคลงั   จ านวน 1,530,570 บาท 
3. ตั้งจ่ายกองช่าง   จ านวน 3,476,050 บาท 
4. ตั้งจ่ายส่วนการศึกษาฯ  จ านวน 3,387,710 บาท 
5. ตั้งจ่ายงบกลาง   จ านวน 679,780  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกจิการประปา  ประจ าปี  2558 
 ตั้งรับไว ้ 656,200  บาท  แยกเป็น 
1. รายไดจ้ดัเก็บเอง  556,200  บาท 

1.1 รายไดจ้ากสาธารณูปโภค  543,000  บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียม   11,000  บาท 
1.3 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด  100  บาท 
1.4 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  2,000  บาท 

     2. รายไดจ้ากเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 100,000  บาท 
     รายจ่ายเฉพาะการ ตั้งจ่ายไว ้ 656,200  บาท  แยกเป็น 

1. งบกลาง  5,562 บาท 
2. งบบุคลากร ไม่ไดต้ั้งไว ้

          /3.งบด าเนินการ........... 
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3. งบด าเนินการ 650,638  บาท 
4. งบลงทุน  20,238  บาท  

ประธานสภา      เชิญสมาชิกอบต.แสดงความคิดเห็น 
นางดาหวนั  วเิศษศรี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 ในขอ้บญัญติัไม่มีโครงการในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 
นายประทีป   ประจง    สมชิกอบต.หมู่ท่ี 2 โครงการเนน้โครงสร้างพื้นฐาน ควรมีแผนงาน 
     สาธารณสุขเก่ียวกบัค่าตอบแทน การฉีดวคัซีนให้อาสาสมคัรปศุสัตวป์ระจ าหมู่บา้น 
นายชยัวฒัน์   ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 โครงการท่ีก่อสร้างในหมู่บา้นเป็นถนนจากบา้นเลขท่ี 
     4 -89 จะแกปั้ญหาความเดือนร้อนของราษฎร์ 
นายพนูศกัด์ิ   ประจิตร    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 โครงการท่ีก่อสร้างเป็นเส้นทางหลกัของหมู่บา้น 
นายสมชาย     เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 โครงการก่อสร้างท่ีจดัท าเป็นประโยชน์ต่อราษฎร์ 
     ในหมู่บา้น 
นายยนัต ์     สงนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 6 เห็นวา่โครงการก่อสร้างในหมู่บา้นเป็นประโยชน์ 
     สนบัสนุนการด าเนินการ 
นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 7 เห็นวา่โครงการท่ีจดัท าต่อราษฎร์จะไดรั้บประโยชน์ 
นางศุภรา    สินนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 8 โครงการท่ีเสนอจะอ านวยความสะดวกแก่พี่นอ้ง 
     ประชาชน 
นายประสิทธ์ิ    ลอยนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 9 โครงการท่ีจดัท าจะแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนของ 
     ราษฎร์ 
นายด ารง    ปรารถนาศกัด์ิ   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 โครงการท่ีจดัท าแกปั้ญหารางระบายน ้าในหมู่บา้น 
     เป็นอยา่งดีสนบัสนุน 
นายประยงค ์  เวชยนัต ์    นายกอบต. ช้ีแจงเพิ่มเติมโครงการจดัท าขอ้บญัญติั มาจากความตอ้งการ 
     ของราษฎร์ของหมู่บา้น เป็นหลกัในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใด แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี 
     จึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (19 เสียง) รับหลกัการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปี 2558 
ประธานสภา      เม่ือสมาชิกอบต.ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัแลว้ขั้นตอนต่อไป 
     คือการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
      จึงเสนอเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีจ านวน  3 -7  คน อยา่งไร 
     ขอใหเ้สนอ 
 
         /นายชยัวฒัน์   ใจดี..................... 
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นายชยัวฒัน์   ใจดี    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอ คณะกรรมการแปรญตัติควรมีจ านวน 7  คน 
     ประกอบดว้ย สมาชิกอบต. จ านวน  4 คน  เจา้หนา้ท่ีอบต.  2 คน  ประกอบดว้ย 
     ปลดัและเจา้หนา้ท่ีวิเคระห์ฯ และผูบ้ริหาร คือ นายกอบต.  จ  านวน  1 คน  
ประธานสภา      สอบถามเม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม      เป็นเอกฉนัท ์(19 เสียง) ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติจ านวน  7 คน 
     ดงัน้ี  1.  เจา้หนา้ท่ีอบต. จ านวน  2   คน  2.  ผูบ้ริหาร อบต.  จ  านวน  1  คน  และ 
     สมาชิกอบต.  จ  านวน  4  คน 
ประธานสภา      ช้ีแจงแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัจ านวน 
     7  คน คดัเลือกคณะกรรมการคราวละ 1 คน จ านวน  7  คน  โดยจดัระเบียบตาม 
     แนวทางการเลือกประธานสภาเพื่อซกัซอ้มไปแลว้ จึงขอใหส้มาชิกอบต. เสนอ 
     คณะกรรมการแปรญตัติคร้ังท่ี 1 
นางดาหวนั  วเิศษศรี   สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 เสนอนายประทีป  ประจง  ผูรั้บรองคือ  นายประสิทธ์ิ  ลอยนอก 
     และนางศุภรา   สินนอก 
ประธานสภา      มีผูเ้สนอ เพียงคนเดียว ไม่มีสมาชิกอบต.เสนอผูใ้ดเพิ่มเติม จึงขอมติท่ีประชุม 
     รับรองคือนายประทีป   ประจง 
มติท่ีประชุม      รับรองเป็นเอกฉนัทใ์หน้ายประทีป  ประจง เป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้ 
     บญัญติัฯ คนท่ี 1  
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2 
นายชยัวฒัน์   ใจดี    สมชิกอบต.หมู่ท่ี 3  เสนอ นายพนูศกัด์ิ ประจิตร  ผูรั้บรองคือ นายนพคุณ  
     โชคศิริตระกลู และนายด ารง   ปรารถนาศกัด์ิ   
ประธานสภา      มีผูเ้สนอเพียงคนเดียว ไม่มีผูเ้สนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุมรับรอง 
มติทีป่ระชุม     มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญตัิ ฯ 
     คนที ่2 คือ นายพูนศักดิ์   ประจิตร 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3 
นายพนูศกัด์ิ  ประจิตร    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 เสนอช่ือ นายพรพิพฒัน์   กลา้หาญ  ผูรั้บรองคือ 
     นายยนัต ์  สงนอก  และ นายพิศ    คิดการ 
ประธานสภา      สอบถามมีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เป็นเอกฉันท์ รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิ 
     คนที ่3 คือ นายพรพพิฒัน์  กล้าหาญ 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 4  
นายสมนึก   ชุ่มสีดา    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 4 เสนอช่ือ นายด ารง ปรารถนาศกัด์ิ ผูรั้บรองคือ  
     นางสมหมาย  ทองดีนอก และนายชยัวฒัน์  ใจดี 
           /ประธานสภา...........  
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ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เป็นเอกฉันท์ รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่4 คือ นายด ารง   ปรารถนาศักดิ์ 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 5 
นางสมหมาย  ทองดีนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 3 เสนอช่ือ นายประยงค ์ เวชยนัต ์ นายกอบต. ผูรั้บรองคือ 
     นางถาด  เหล่ือมทองหลาง  และนายประหยดั  มารัตนะ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เป็นเอกฉันท์ รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่4 คือ นายประยงค์   เวชยนัต์ 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 6 
นายสมชาย   เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอช่ือ นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด  ปลดัอบต. ผูรั้บรองคือ 
     นายประหยดั   มารัตนะ  และนายยงค ์  ศรีฤทธ์ิ 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เป็นเอกฉันท์ รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่  6  คือ  นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด 
ประธานสภา      ขอใหส้มาชิกอบต.เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 7 
นายพิศ     คิดการ    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอช่ือ นางสาวนิภารัตน์  พลดงนอก  
      เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ ผูรั้บรองคือ นางดาหวนั  วิเศษศรี และนายยนัต ์ สงนอก 
ประธานสภา      สอบถามสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงขอมติ 
     ท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม      เป็นเอกฉันท์ รับรองการเลอืกตั้งคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิฯ 
     คนที ่  7  คือ  นางสาวนิภารัตน์   พลดงนอก 
ประธานสภา      เม่ือท่ีประชุมคดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติเรียบร้อยแลว้ เห็นสมควร 
     ก าหนดระยะเวลาการแปรญตัติของคณะกรรมการแปรญตัติใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัใด 
นายพิศ    คิดการ      สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 เสนอใหก้ าหนดระยะเวลาแปรญตัติ ร่างขอ้บญัญติัฯ 
     ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557  เวลา 17.00 น.  
ประธานสภา      ก าหนดวนัยืน่แปรญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณ ต่อประธานสภาองค ์
     การบริหารส่วนต าบล ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น ถึงวนัท่ี 
     15 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 น. ยืน่ ณ หอ้งท าการกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วน 
     ต าบลโนนประดู่ ตามเวลาท่ีก าหนด 
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      ก าหนดวนัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  สมยัท่ี 3(คร้ังท่ี3) 
     ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี  22  สิงหาคม 2557  เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์ 
     การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ เพื่อพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ฯ 
     วาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติเป็นรายขอ้ 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติทีป่ระชุม     มติทีป่ระชุม เป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิ ให้แล้วเสร็จใน 
     วนัที ่15 สิงหาคม  2557  เวลา 17.00 น. 
      ก าหนดเพือ่แปรญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณต่อประธานสภาฯ 
     ตั้งแต่วนัที ่14 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. ถึงวนัที ่15 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 น. 
      ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
     ให้แล้วเสร็จภายในวนัที ่15 สิงหาคม 2557 เวลา  17.00 น. และเร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
     เป็นต้นไป 
      ก าหนดการประชุมร่างข้อบัญญตัิงบประมาณประจ าปี 2558 วาระที ่2 
     ขั้นแปรญตัติ  ในวนัที ่ 22  สิงหาคม  2557  เวลา  09.00 น. เป็นตน้ไป   

ระเบียบวาระที ่4     วาระอืน่ๆ 

ประธานสภา      ขอเชิญตวัแทนส่วนราชการท่ีเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงข่าวสาร 
ผอ.รพ.สต.โนนประดู่    นางสาวพชัรณญัญ ์  พุฒกลาง  ช้ีแจงเร่ืองการฉดัวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
     ใหไ้ดผ้ล 100 % การพน่หมอกควนัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกใหไ้ดผ้ล 100%  
     การตรวจปัสสวะของสารเสพติดของผูน้ า เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกอบต. ในวนัท่ีเขา้ 
     ร่วมประชุม 
นายพนม   พนสันอก    ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ช้ีแจงขอรับการสนบัสนุนโครงการขุดลอกสระน ้า 
     หนองโสน 
นายสมชาย     เพียนอก    สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 5 เสนอปิดประชุม 
ประธานสภา      เม่ือไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอปิดประชุม 
     ปิดประชุม เวลา  12.30  น. 
 

                                                      ลงช่ือ           วรีวทิย ์     เคียนจงัหรีด ผูบ้นัทึกการประชุม 

               (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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 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 

 

 

                                                   
 

 
 
   


