
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2563  คร้ังที่ 1 

วันที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
..................................................................................................  
..................................................................................................  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                                สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
มตทิี่ประชุมสภา  ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
ที่ประชุมสภา  ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
........................................................................... ....................... 

มติที่ประชุมสภา  .............................................................................. .................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
• พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

       ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 
ที่ประชุมสภา  .............................................................................. .................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 6       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ..................................................................................................  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2563  คร้ังที่ 1 

วันศุกร์ที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

ผู้มาประชุม 
 

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 นายนิรันดร ์        ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ นิรันดร ์        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          บัวลาสี สมาชิก  อบต.ม.๑๑ ละเอียด          บัวลาสี  
๑๗ นายวรรณชัย         กำหอม สมาชิก  อบต.ม.๑๑ วรรณชัย         กำหอม  
๑๘ นางวรินธร            ชิณวงษ์ สมาชิก  อบต.ม.๑2 วรินธร            ชิณวงษ์  
19 นางมยุรา         ประสมบูรณ์ เลขาสภาฯ  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  
6 น.ส.ธนวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นักวิชาการเงิน/บัญชี   
     
     
     
     

 
 
 
 
  ผู้เข้าประชุม  ...17.... คน 
  ขาดประชุม  .....1...... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ....5.....  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63  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 2563   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ............................................................................................................................. .. 
 ............................................................................................................................. .. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 -   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์    ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
 (ประธานสภาฯ)              สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2563  ว่าถูกต้องหรือไม่  
   มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 
                                    ถ้าไม่มที่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไข กระผมจะขอมติครับ  
                                    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภา           -   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน   17  เสียง 
  ไม่รับรอง        จำนวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง        จำนวน ....2.....  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
ที่ประชุมสภา  .................-ไม่มี-.................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องเสนอใหม่ 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   5.1  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
     ประธานสภาฯ                เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญเลขานุการ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     ประธานสภาฯ  
 

เลขาฯ                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                             ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22,  
                             ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 
                              ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ 
                              ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญท่านนายก อบต.โนนตาเถร  ชี้แจงครับ 
     ประธานสภาฯ  
 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มอบให้ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

          (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  
          พ.ศ.2562  และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์  2563   
          ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้รับแจ้งปัญหาความ 
          ต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลโนนตาเถร มีความจำเป็นต้อง 
          ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มี 
         ประสิทธิภาพสามารถดำเนินงานไปอย่าง ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
         ประชาชน  จึงจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
         ครั้งที่ 2/256๓  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก  (นายกอธิบายตามเอกสาร) 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ตามทีน่ายกชี้แจง  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผลจะขอมติที่ประชุม 
     ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุมสภา          มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
                              เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2/256๓ 
                              เห็นชอบ จำนวน  ................   เสยีง  
                              ไม่เห็นชอบ        ................    เสียง   
                              งดออกเสียง       ...............    เสยีง  (ประธานสภาฯ) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    ............................................................................................................................. ... 
 
ปิดการประชุม เวลา  11.00  น. 
 
     (ลงชื่อ)    มยุรา  ประสมบูรณ์              ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                                                (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                  เลขานุการสภาฯ 
 

  
   (ลงชื่อ)                                      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (นายสัญญา  บรรดาศักดิ์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63   สมัยที่.....2...........  ครั้งที.่..1........ 
ในวันที่  8  พฤษภาคม  2563  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.....2/2563..ครั้งที.่...1........ 

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


