
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1 

วันที่  8  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
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บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีที ่ 8  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
 

ผูเ้ข้าประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสัญญา         บรรดาศักดิ์ ประธานสภา  อบต. สัญญา         บรรดาศักดิ์  
๒ นางทรัพย์           ล้อมกลาง รองประธานสภาฯ ทรัพย์           ล้อมกลาง  
๓ นายสม              สียางนอก สมาชิก  อบต.ม.๓ สม              สียางนอก  
๔ นางจำปี             ไปแดน สมาชิก  อบต.ม.๓ จำปี             ไปแดน  
๕ นายไทยเจริญ      อยู่บุรี สมาชิก  อบต.ม.4 ไทยเจริญ      อยู่บุรี  
๖ นายสุทิตย์          บินนอก สมาชิก  อบต.ม.๔ สุทิตย์          บินนอก  
๗ นายนิรันดร์         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ นิรันดร์         ทองดีนอก  
๘ นายกลวัชร         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ กลวัชร         ทองดีนอก  
๙ นายสมพงษ์         จำนงนอก สมาชิก  อบต.ม.๖ สมพงษ์         จำนงนอก  

๑๐ นายถวัลย์           วิชาเกวียน สมาชิก  อบต.ม.๖ ถวัลย์           วิชาเกวียน  
๑๑ นางบัวลอย         คนสนิท สมาชิก  อบต.ม.๗ บัวลอย         คนสนิท  
๑๒ นายเล่ียม            โมรานอก สมาชิก  อบต.ม.๗ เล่ียม           โมรานอก  
๑๓ นายชัชชัย            พรมกัณฑ์ สมาชิก  อบต.ม.๘ ชัชชัย            พรมกัณฑ์  
๑๔ นายสมหมาย         บุญภักดี สมาชิก  อบต.ม.๙ สมหมาย         บุญภักดี  
๑๕ นายอุเทน             ธาตะนะ สมาชิก  อบต.ม.๑๐ อุเทน             ธาตะนะ  
๑๖ นางละเอียด          บัวสาลี สมาชิก  อบต.ม.๑๑ ละเอียด          บัวสาลี  
๑๗ นายวรรณชัย         กำหอม สมาชิก  อบต.ม.๑๑ วรรณชัย         กำหอม  
๑๘ นางวรินธร            ชิณวงษ์ สมาชิก  อบต.ม.๑2 วรินธร            ชิณวงษ์  
19 นางมยุรา         ประสมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ มยุรา         ประสมบูรณ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสำราญ      พิณจรัสรุ่งเรือง นายก อบต. สำราญ     พิณจรัสรุ่งเรือง  
๒ นายสมหวัง      โมรานอก รองนายก อบต. สมหวัง      โมรานอก  
๓ นายอาเช่         พลอยบ้านแพ้ว รองนายก อบต. อาเช่      พลอยบ้านแพ้ว  
๔ นายจรูญ         เสนนอก เลขานุการนายก อบต. จรูญ         เสนนอก  
5 นางจิราภา        แก้วทาสี หัวหน้าสำนักปลัด จิราภา        แก้วทาสี  
     
     
     
     
     

 
 
 
 
  ผู้เข้าประชุม  .....19.....        คน 
  ลาประชุม  .......-......        คน 
  ขาดประชุม  ......-....... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม .....5...... คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที ่ 8  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

****************************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น.  
 

        เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
                           ตำบลโนนตาเถร กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบฯ 
                             
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและผู้เข้าร่วมประชุม 
    ประธานสภาฯ            ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  
                                  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. แจ้งการเข้าเวรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 
    ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถร ทุกท่าน 
    ได้เสียสละเวลาร่วมเข้าด่านจุดบริการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่    
    อบต.โนนตาเถร  ทั้ง 2 จดุ คือ 1.จุดศาลปู่ตาบ้านโนนตาเถร   
    2. จุดบ้านโนนไพรวัลย์  สว่นคำสั่งแต่งตั้งจะแจ้งอีกครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 -   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์    ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภา 
    ประธานสภาฯ             สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 256๔ ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ที่ 5  
                                   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔  ว่าถูกต้องหรือไม่ ผมให้เวลา  5 นาท ี
                                    ในการตรวจรายงานการประชุมครับ 
   มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 
                                    ถ้าไม่มที่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไข กระผมจะขอมติ    
                                    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
                                    ประจำปี 256๔ ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ 
                                    ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
 

มติที่ประชุมสภา           -   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256๔ ครั้งที่ 1 
     มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  18  คน 
  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน      17   เสียง 
  ไม่รับรอง        จำนวน      ..-..   เสียง 
  งดออกเสียง        จำนวน      ...1.  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ที่ประชุมสภา  .................................................................................................. ................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุมสภา  .............................................-ไม่มี-............................................................................ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องเสนอใหม่ 
ที่ประชุมสภา  .............................................-ไม่มี-........................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  
     ประธานสภาฯ          เชญิท่านสมาชิกครับ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีท่านสมาชิกท่านใด จะสอบถามฝ่ายบริหารอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
       ประธานสภาฯ         เรื่องท่ีจะสอบถามในที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงการดำเนินโครงการ   
                               งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
                                 ประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   
นายกฯ อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขอแจ้งการดำเนินการโครงการฯ 
 จ่ายขาด 24 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมดูตามเลยครับ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ปรับระดับ  

เกลี่ยแต่งรอบฝั่งสระตะวันตก หมู่ที่ 1  
บ้านโนนตาเถร 

271,700.- กำลังดำเนินการ 
รอส่งมอบงาน 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับ  
เกลี่ยแต่งจากแยกทาง 
หลวง นม.1022 ไปที่ตั้ง 
ประปาลำห้วยปลาหมัน 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร 

139,900.- กำลังดำเนินการ 
รอตรวจรับ 

3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก  ช่วงทางโค้งทางหลวง  
นม.1022  ฝั่งร้านดีใหม่  
ถึงศาลาประชาคม บ้านโนนตาเถร 

112,500.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 

4 ก่อสร้างหอถังสูงเหล็กรูปพรรณ   
หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง 

280,000.- ยังไม่ได้ดำเนินการ 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างบ้านโคกหนองแวง 
หมู่ที่ 2 ไปบ้านโกรก หมู่ที่ 3 
ส่วนที่เหลือ (ฝั่งสระน้ำเข้าตัวหมู่บ้าน) 

500,00.- กำลังดำเนินการ 
รอส่งมอบงาน 

 
 



 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก และระบบท่อน้ำประปา  
ซอยบ้านนางสมปอง  ชิณวงศ์  
หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ 
 

153,900.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

7 ก่อสร้างถนนดินปรับเกลี่ยแต่ง 
เชื่อมระหว่างที่สาธารณประโยชน์ 
ป่าช้าเดิมบ้านหนองม่วง)  หมู่ที่ 6 
ไปจรดกับถนนบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 
 

447,100.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ตรวจรับแล้ว 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมต่อจากถนนเดิม หน้าวัด 
หนองม่วง หมู่ที่ 6 ไปเขตตำบล 
ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ 
 

424,100.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ตรวจรับแล้ว 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก (เป็นช่วง)  
ปรับเกลี่ยแต่งเชื่อมระหว่างสาย 
บ้านนายอุทัย ทองดีนอก  หมู่ที่ 10 
บ้านโนนน้อย ถึงเส้นสระสี่เหลี่ยม 
หมู่ที่ 7  บ้านหนองไผ่ 
 

266,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เดิม ซอยบ้าน นายกนก  อุตรัตน์ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
 

300,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ตรวจรับแล้ว 

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม 
บ่อพักและระบบท่อน้ำประปากลาง 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
 

160,300.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ตรวจรับแล้ว 

12 ก่อสร้างถนนดินปรับระดับแต่งเกลี่ย 
และวางท่อทางแยกถนนเดิมไป 
ลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 
บ้านตลาดโนนตาเถร 
 

272,100.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

 
 
 
 

- 3 - 



 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เดิมทางหลวง นม.1022 หน้าบ้าน 
นางสาวสมควร คูเจริญไพบูลย์ 
หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร 

500,000.- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

14 
 

ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับระดับ 
เกลี่ยแต่งทางไปหนองตลาดไทร 
(อีสานแดง)  หมู่ที่ 11 
บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

253,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

15 
 

ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก 
เชื่อมระหว่างอำเภอไปตำบล 
คูขาด อำเภอคง ช่วงหน้าบ้าน 
นายอารมย์  พลอยบ้านแพ้ว  
สุดถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 11  
บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

500,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

16 
 

ปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติก 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายถนน 
มิตรภาพ แยกเข้าหมู่บ้าน 
โนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 
ไปสุดถนนคอนกรีตเดิม 
บ้านโกรก  หมู่ที่ 3 

500,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

17 
 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม 
บ่อพัก และระบบท่อน้ำประปา  
ถนนจากหน้าประตูโรงเรียนบ้าน 
โนนตาเถรถึงทางเข้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถร 
บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 

197,500.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
ตรวจรับแล้ว 

18 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าบ้านนางไผ่ คล้ายสงคราม 
ถึงบ้านนางอยู่ ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 
บ้านหนองม่วง 

176,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างบ้านนายกลวัชร ทองดีนอก 
ถึงสุดซอย หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด 

160,000.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหลังบ้านนายปรีชา  สงนอก 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา 

142,800.- ดำเนินการเสร็จแล้ว 
รอตรวจรับ 

21 ย้ายป้ายเดิม อบต.โนนตาเถร 
พร้อมป้ายเหล็กคร่อมถนน 

80,000.- ยังไม่ได้ดำเนินการ 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายหมั่น คนหลัก 
ถึงบ้านนายเอ่ียม  เกิดโมลี 
หมู่ที่ 1  บ้านโนนตาเถร 

104,400.- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างศาลา  หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง 

72,000.- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

24 ขยายลานเอนกประสงค์ด้านข้าง 
สระตะวันตกซุ้มรูปตัว  H 

368,000.- อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยและจะสอบถามฝ่ายบริหารอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
       ประธานสภาฯ         เรื่องท่ีจะสอบถามในที่ประชุมสภาฯ ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
                               ที่ได้  สละเวลามาร่วมประชุม  โดยพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณครับ  
                                ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ในวันนี้ครับ 
 

ปิดการประชุม เวลา  11.00  น. 
 

     (ลงชื่อ)       มยุรา  ประสมบูรณ์      ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                                                (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                  เลขานุการสภาฯ 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64   สมัยที่.....2...........  ครั้งท่ี...1........ 
ในวันที่      เมษายน  2564  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ) ..สมหมาย  บุญภักดี.....      (ลงชื่อ) ......สมพงษ์   จำนงนอก.......   (ลงชื่อ) ......ละเอียด   บัวสาลี......... 
            (นายสมหมาย  บุญภักดี)                   (นายสมพงษ์   จำนงนอก)                 (นางละเอียด   บัวสาลี) 
                ประธานกรรมการฯ           รองประธานกรรมการฯ                กรรมการและเลขานุการฯ

  

        (ลงชื่อ)       สัญญา   บรรดาศักดิ์ 
              (นายสัญญา   บรรดาศักดิ์ ) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                        รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่.....2/2564..ครั้งที.่...1........ 

             เมื่อวันที่.................................................................... 
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