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

วันที่  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                                  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2563 
 

   ..................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ..................................................................................................  
 
 

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

 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
5.1  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ..................................................................................................  
   .............................................................................. .................. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

วันศุกร์ที่  15  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 นายสุทิตย ์         บินนอก สมาชิก  อบต.ม.๔ สุทิตย ์         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 เลขาสภาฯ  มยุรา         ประสมบูรณ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายสำราญ      พิณจรัสรุ่งเรือง นายกอบต. สำราญ     พิณจรัสรุ่งเรือง  
๒ นายสมหวัง      โมรานอก รองนายกอบต. 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  ....19..... คน 
  ขาดประชุม  ......-...... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ......5...... คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

วันศุกร์ที่  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63  เวลา  0๙.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

 

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

เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น.  
 

   เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโนนตาเถร กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบฯ 
   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรและผู้เข้าร่วมประชุม 
    (ประธานสภาฯ)        ทุกท่านผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
                              สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ................-ไม่มี-................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 -   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์     ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)               สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563  ว่าถูกต้องหรือไม่ 
  มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
ส.อบต.อุเทน ธาตะนะ     เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอุเทน  ธาตะนะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 
    ส.อบต.หมู่ 10          ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในระเบียบวารที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่  ขอให้เพ่ิมเติม 
                                 ข้อมูลรายละเอียดชื่อโครงการฯ ที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้ง 3  โครงการ 
                                 ต่อท้ายข้อความที่นายกชี้แจง  และให้แก้ไขคำว่า ผล เป็น ผม ให้ถูกต้องตามที่ 
                                 แจ้งในที่ประชุมครับ 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ให้เลขาฯ เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้ง 3 โครงการ ให้ครบและแก้ไข 
     (ประธานสภาฯ)        คำผิดในรายงานการประชุมให้ถูกต้อง ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯแจ้งให้ถูกต้อง 
                                 มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหม ครับ  
                                 ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม    
                                 สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
                                ครัง้ที่ 1  ประจำปี 2563  ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภา   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
   รับรองรายงานการประชุม  จำนวน ...17...เสียง 
   ไม่รับรอง     จำนวน ......-....เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน .....2....เสียง (ประธานสภาฯ และเลขาสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ที่ประชุมสภา  ................-ไม่มี-.................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว(ถ้ามี) 
ที่ประชุมสภา  .................-ไม่มี-.................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   5.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 
     (ประธานสภาฯ)             หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

       เชิญเลขานุการ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

นางมยุรา  ประสมบูรณ์    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
        (เลขาฯ)              ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
                                 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

                      ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
            สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
            ใหมใ่ห้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ชีแ้จงครับ 
     (ประธานสภาฯ) 
  
นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง      เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
     (นายก อบต.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กระผมขอชี้แจงโครงการโอนตั้งรายการ

ใหม่เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ 2563   
จำนวน  6  รายการ  โดยแยกเป็นค่าครุภัณฑ์  จำนวน  3  รายการ 
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  3  โครงการ   
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,017,200 บาท    
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน  ดังต่อไปนี้  ครับ 
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เอกสารหมายเลข  1   

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563  คร้ังที่ 2     

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ALL  In One 
    สำหรับสำนักงาน  
    (ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ 
    พื้นฐานครุภัณฑ์คอมฯ  ฉบับเดือน 
    มีนาคม 2562)                  

 
 
 
 
 

17,000.- 

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน  หน้า 49 
 
            

 
 
 
 
 

17,000.- 
 

 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น     17,000.-   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 17,000.-   

เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน  จึงจำเป็นมีการดำเนินการเร่งด่วน 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานเคหะและชมุชน 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนกังาน 
1. เครื่องปรบัอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ 
    แขวนขนาด 15,000 บีทียู  
    จำนวน  2  เครื่องๆ ละ 25,900 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  ALL  In One 
    สำหรับงานประมวลผล มีจอแสดงภาพ 
    ในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
    (ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ 
    พื้นฐานครุภัณฑ์คอมฯ ฉบับเดอืน 
    มีนาคม 2562)                  

 
 
 
 
 

51,800.- 
 
 
 

23,000.- 

โอนลดจาก 
แผนงานเคหะและชมุชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน  หน้า 87 
 
            

 
 
 
 
 

74,800.- 
 
 
 
 
 
  

 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น     74,800.-   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 74,800.-   
เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือใช้ในการทำงานและให้บริการประชาชน  จึงจำเป็นมีการดำเนินการเร่งด่วน 
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รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
1. โครงการก่อสรา้งถนนดินจากสามแยก 
    ที่ดิน ร.ต.ต.สนาม  สีอ่อนนอก – ที่นา 
    นายหมั่น คนหลัก บ้านโนนตาเถร หมู่ 1 

  ปริมาณงาน ถนนดิน ผิวจราจร   
  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  463 เมตร  
  สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง  1:05 
  มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า   
  3,010.00  ลูกบาศก์เมตร (ปัดเศษ) 
  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
  1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆ  
  ตามแบบแปล อบต. โนนตาเถรกำหนด  
         

 
 
 
 
 
 

399,900.- 

โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1. ก่อสร้างลานเอนกประสงคฝ์ั่งสระ 
    ตะวันตกซุ้มรูปตัว  H (หันหน้าเข้าสระ 
    ตะวันตก) หน้า 104  
               

 
 
 
 
 
 

399,900.- 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่     399,900.-   รวมเป็นเงินโอนลด 399,900.-   

 
2. โครงการก่อสรา้งถนนดินจากสามแยก 
ถนนหินคลุกเดมิ - ห้วยปลาหมัน   
บ้านตลาดโนนตาเถร  หมู่ 9 
ปริมาณงาน ถนนดิน ผิวจราจร  กว้าง 
6.00 เมตร  ยาว  564 เมตร  สงูเฉลี่ย 
0.80 เมตร ลาดเอียง  1:1  มีปรมิาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  3,384.00  ลูกบาศก์เมตร 
วางท่อ คสล.ช้ัน 3 ø0.40 ม. จำนวน  2  
จุดๆ ละ 7 ท่อน  รวม  14 ท่อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์  โครงการ 1 ป้าย  
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน 
อบต.โนนตาเถร  กำหนด 
 

 
413,000.- 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
1. ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
หน้า 102 
2. ต่อเตมิระเบียงคอนกรตีฝั่งห้องประชุม  
    (ช้ัน 2 อาคารสำนักงานเดิม)  หน้า 103 
  
    
             

 
245,000.-  

    
168,000.-     

 
 
    
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่     413,000.-   รวมเป็นเงินโอนลด 413,000.-   
เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  จึงจำเป็นมีการดำเนินการเร่งด่วน 
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รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างบาทวิถี  
ช่วงตลาดโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร  
หมู่ 9 รื้อถอนบาทวิถี (เดิม) แล้วซอ่มสร้าง
บาทวิถี (ใหม่) ระยะทางรวม  159 เมตร 
เว้นช่วง ทางเข้า-ออก บ้านพักอาศัย
ประชาชนรวม  20.80 เมตร 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน   
อบต.โนนตาเถร  กำหนด 
                  

 
 
 
 
 

112,500.- 

โอนลดจาก 
แผนงานเคหะและชมุชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน  หน้า 87 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1. ก่อสร้างลานเอนกประสงคฝ์ั่งสระ
ตะวันตกซุม้ รูปตัว H (หันหน้าเข้าสระ
ตะวันตก) หน้า 104 

 
 
 
 
 

89,400.- 
 
 
 
 

  23,100.-  

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น     112,500.-   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 112,500.-   
เหตุผลและความจำเป็น  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  จึงจำเป็นมีการดำเนินการเร่งด่วน 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์    ตามท่ีนายกชี้แจง  มีท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
    (ประธานสภาฯ)   ท่านใดเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี พ.ศ. 2563   
                                ครั้งที่ 2/2563  ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
 

ที่ประชุมสภา มีมตเิห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 
                   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครั้งที่ 2/256๓ 
                              เห็นชอบ      จำนวน  .......17......... เสียง  
                              ไม่เห็นชอบ   จำนวน  ...........-….....  เสียง   
                              งดออกเสียง  จำนวน  ...........2…....  เสียง  (ประธานสภาฯ และเลขาฯ) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่องอ่ืนๆ 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ท่านสมาชิกท่านใดมีคำถามที่จะสอบถามฝ่ายบริหาร ขอเชิญครับ 
     (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนทั่วไป เชิญครับ  
 

  นายไทยเจริญ อยู่บุรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายไทยเจริญ  อยู่บุรี  
       ส.อบต.ม.4           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 เรื่องโครงการฯ ตอนที่ 2 บ้านโนนไพรวัลย์  หมู่ที่ 4  
  ใกล้จะได้รับงบประมาณดำเนินการหรือยังครับ 
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  นายสม  สียางนอก      กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสม  สียางนอก  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
      ส.อบต.ม.3           ผมขอสอบถามและปรึกษาท่านนายก เรื่อง เสาไฟที่ทางโค้ง   
                               ตรงป้อมยามบ้านโกรก  ตอนนี้ถนนทำขอบรั้วขยับออกไปแล้ว ผมอยากให้ย้าย 
                               เสาไฟออก ถนนจะกว้างขึ้น  รถจะได้เลี้ยวได้สะดวกมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
 
  นายอุเทน  ธาตะนะ     กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายอุเทน ธาตะนะ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
      ส.อบต.ม.10         ผมอยากเรียนถามท่านนายก ท่านผู้ใหญ่ฝากถาม  เรื่องกระจกนูนติดทางโค้ง  
                              ตรงกกสนวน อยากให้ดำเนินการเพ่ือจะได้มีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้นครับ 
 
  นางละเอียด  บัวสาลี    กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางละเอียด บัวสาลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
      ส.อบต.ม.11           ขอสอบถามเรื่อง  การแก้ไขปัญหาถนน  ชาวบ้านสัญจรลำบากมากในช่วงฤดูฝน  
                                ซอยบ้านนายทองดี และซอยหลังบ้านอาจารย์ปรีชา  จะมีงบประมาณในการ 
                                ดำเนินการหรือไม่ค่ะ 
 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีสมาชิกมีคำถามที่จะสอบถามฝ่ายบริหาร อีกไหมครับ 
     (ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีผลขอเชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถาม ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  
 

นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง      เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง 
     (นายก อบต.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กระผมขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิก 
 ดังนี้ครับ 

1. เรื่อง บ้านโนนไพรวัลย์ หมู่ที่ 4 ให้รอหนังสือแจ้งจัดสรรก่อน  ถ้าน้ำมาก็คงต้อง
เอาลงก่อน 

2. เรื่อง  เสาไฟฟ้าทางโค้งบ้านโกรก  หมู่ที่ 3  ผมมีแผนในการดำเนินการในชุด
เดียวกันทั้งขยายเขตไฟฟ้า 

3. เรื่อง  กระจกโค้ง ผมจะดำเนินการให้ก่อนช่วงฤดูฝน  รอตามลำดับความสำคัญ
เร่งด่วนก่อนนะครับ 

4. เรื่อง  ถนนทั้ง 2 เส้น ยังไม่มีงบประมาณ  ช่วงนี้ขอรองบประมาณก่อน 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. 
     (ประธานสภาฯ)  ทุกท่าน  ครับ ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม เวลา  12.00  น. 
 
     (ลงชื่อ)                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                  (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                  เลขานุการสภาฯ 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่.....2...........  ครั้งที.่..2........ 
ในวันที่  15 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..ครั้งที่....2........ 

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


