
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
วันที่   11  เดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ครั้งที่ 1 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายสัญญา  บรรดาศักดิ์ ประธานสภาฯ   
๒ นางทรัพย์  ล้อมกลาง รองประธานสภาฯ   
๓ นายทินกร  ชนากลาง เลขานุการสภาฯ   
๔ นายสม  สียางนอก ส.อบต.หมู่ ๓   
๕ นางจำปี  ไปแดน ส.อบต.หมู่ ๓   
๖ นายไทยเจริญ  อยู่บุรี ส.อบต.หมู่ ๔   
7 นายสุทิตย์  บินนอก ส.อบต.หมู่ ๔   
8 นายนิรันดร์  ทองดีนอก ส.อบต.หมู่ ๕   
9 นายอาทิตย์  ทองดีนอก ส.อบต.หมู่ ๕   

10 นายสมพงษ์  จำนงนอก ส.อบต.หมู่ ๖   
11 นายถวัลย์  วิชาเกวียน ส.อบต.หมู่ ๖   
12 นางบัวลอย  คนสนิท ส.อบต.หมู่ ๗   
13 นายเลี่ยม  โมรานอก ส.อบต.หมู่ ๗   
14 นายชัชชัย  พรมกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ ๘   
15 นายสมหมาย  บุญภักดี ส.อบต.หมู่ ๙   
16 นายอุเทน  ธาตะนะ ส.อบต.หมู่ ๑๐   
17 นางละเอียด  บัวสาลี ส.อบต.หมู่ ๑๑   
18 นายวรรณชัย  กำหอม ส.อบต.หมู่ ๑๑   
19 นางวรินธร  ชิณวงษ์ ส.อบต.หมู่ ๑๒   
 

ผู้มาประชุมจำนวน           .......    คน  
ผู้ไม่มาประชุมจำนวน        .......   คน   
ผู้ลาประชุมจำนวน           .......   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม              …… คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นางมยุรา  ประสมบูรณ์ ปลัด อบต.โนนตาเถร   
๒ นางจิราภา  แก้วทาสี หัวหน้าสำนักปลัด   
3     
๔     
5     
     
     



                                                                                                                                 ๒ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 

เมื่อถึงเวลานัดหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนโนนตาเถรเข้าท่ีประชุมและตรวจนับองค์ประชุม 
ปรากฏว่ามาประชุม 15 ท่าน ไม่มาประชุม 4 ท่าน มาเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ประธานสภาฯ    ด้วยที่ประชุมสภาในขณะนี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนโนนตาเถรไม่มาประชุม 
ซึ่งตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ระบุไว้ความว่า “ในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยนำความใน
ข้อ 13 ข้อ 26วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วย
วิธีการยกมือ” 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ (เชิญครับ) 
ที่ประชุมสภาฯ   โดย นายสมหมาย บุญภักด ีสมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่9 เสนอ นางวรินธร ชิณวงษ์ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ที่ประชุม  โดยนายถวัลย์ วิชาเกวียน สมาชิกสภาฯหมู่ที ่๖ และนางบัวลอย คนสนิท สมาชิกสภาฯ

หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
         เรื่องท่ี 1 อ้างถึงหนังสืออำเภอโนนแดงที่ นม 0023.18/ว1206 ลงวันที่ 9 

เมษายน  2562 เรื่อง ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ตามท่ีอำเภอโนนแดง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งาติ (กอช.) ร่วมกับหมู่บ้านในพ้ืนที่
แล้วนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้มีความคุ้มครองด้านสวัสดิการให้
ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบบำนาญ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ทุกคน โดยส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโนนแดง ภายในวันที่ 
11 เมษายน 2562 

 เรื่องท่ี 2 แจ้งสมาชิกสภาฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ ณ ป้อมตำรวจโนนตาเถร และแยกศาลปู่ตาโนนตาเถร ระหว่างวันที่ 12-16 
เมษายน พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดที่แจกให้ท่าน   

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 13 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งทาง
ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว ผมให้เวลาท่าน
สมาชิกสภาตรวจสอบรายงานการประชุม ๕ นาที หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ ตามที่



                                                                                                                                 ๓ 

 
ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่  

 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดังนี ้

 รับรองรายงานการประชุม จำนวน   14   เสียง  
 ไม่รับรอง  จำนวน          -      เสียง  
 งดออกเสียง  จำนวน           1     เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖          เรื่องอ่ืน ๆ  
ปลัด อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ ดิฉัน นางมยุรา  ประสมบูรณ์ ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีเรื่องแจ้งให้สภาฯ ทราบดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1 การช่วยเหลือวาตภัย เหตุเกิดเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 ลมพัดหลังคาบ้าน

ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้ให้ความช่วยเหลือ 2,500 บาท 

 เรื่องท่ี 2 การดำเนินโครงการตามท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สายบ้านโนนไพรวัลย์ – 
บ้านโคกหนองแวง(ช่วงหนองไผ่-บ้านโคกหนองแวง) งบประมาณ 5.920,000 บาท อยู่
ในช่วงดำเนินการประกาศในระบบ การส่งมอบพ้ืนที่พบสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่อยู่ของ นาง
หลวน ทองดีนอก บ้านเลขท่ี 42 หมู่ 7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ถือกรรมสิทธิ์โดย นายทองใบ ทองดีนอก ได้ก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตพ้ืนที่
ถนนสาธารณะที่จะทำการก่อสร้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้แจ้งผู้
บุกรุกทราบ และได้เจรจาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกจากบริเวณพื้นที่สาธารณะ 
ซึ่งนางหลวน ทองดีนอก และนายใบ ทองดีนอก ได้ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาเถร ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รุกล้ำเข้าไปในทางสาธารณะได้ โดยไม่
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทน 

 เรื่องท่ี 3 การขยายเขตไฟฟ้าของท่านขุนณรงค์ ช่วงสระสี่เหลี่ยมถึงสำนักสงฆ์ธรรมกาย 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย 
อยู่ระหว่างยืนยันแนวเขต 

 เรื่องท่ี 4 การซ่อมแซมถนน ช่วงศาลปู่ตา-โนนน้อย ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่า
เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ผ่านอำเภอโนนแดง โดยอำเภอเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้
หนังสือค้ำประกันสัญญาทางอำเภอยังไม่ได้คืนให้ผู้รับจ้าง ช่วงนี้อยู่ระหว่างประสานให้ทาง
อำเภอได้ประสานให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซม  

 



                                                                                                                                 ๔ 

 
   ท้ายนี้ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการจัดงานวันฉลองชัยท่านท้าวสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง ในวันที่ 3 เมษายน ใน
นามตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อๆ ไปจะได้รับความอนุเคราะห์เช่นนี้อีก 

 
ปิดประชุม เวลา  ………….  น.   
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นางวรินธร  ชิณวงษ์) 
               เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
 
 
 
       
          (ลงชื่อ)                          (ลงชื่อ)                                                        
                    (นายสมหมาย  บุญภักดี)                 (นางละเอียด   บัวสาลี) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
          (ลงชื่อ)                             (ลงชื่อ)                                  
                      (นายสมพงษ์  จำนงนอก)                       (นายสัญญา  บรรดาศักดิ์) 
                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
   
 


