
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1 
วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
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บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1 
วันศุกร์ที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  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 ขาดประชุม  
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  ......18.....        คน 
  ลาประชุม  ......-...             คน 
  ขาดประชุม  ......1.......   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม .....5.....   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

วันศุกร์ที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  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 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ทุกท่าน 
ที่ร่วมกิจกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจุดบริการทั้ง 2 จุด ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ที่ผ่านมา  หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยดีตลอดไปครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 -   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์    ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตรวจรายงานการประชุมสภา 
  ประธานสภาฯ               สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันอังคารที่ 15  
                                   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  ว่าถูกต้องหรือไม่ ผมให้เวลา  5 นาท ี
                                    ในการตรวจรายงานการประชุมครับ 
   มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 
                                    ถ้าไม่มที่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ขอแก้ไข กระผมจะขอมติ ครับ   
                                    สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 
                                    ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563   
                                    ขอให้สมาชิกยกมือครับ 
 
มติที่ประชุมสภา           -   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 
     มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  17  คน 
  รับรองรายงานการประชุม  จำนวน      16   เสียง 
  ไม่รับรอง        จำนวน       -     เสียง 
  งดออกเสียง        จำนวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
 



 
 

-2- 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องเสนอใหม่ 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   5.1  พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 
     ประธานสภาฯ                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง  เรียกประชุมสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   
                               ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ตั้งแต่วันที่ 1  
                               กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลโนนตาเถร  เพ่ือปรึกษาหารือต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าในปีหนึ่ง 
                               จะให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  โดยขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง 
                               ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ 

 

นางมยุรา ประสมบูรณ์    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
      เลขานุการฯ          และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

มาตรา  53  กำหนดให้ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้า
จะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

  ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

  การกำหนดสมัยประชุม  และวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

  ข้อ 21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์        ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ทุกท่านทราบแล้ว  
      ประธานสภาฯ                      ดังนั้น  กระผมจึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                     โนนตาเถร ได้พิจารณา ว่าในปี  พ.ศ. 2564   นี้จะ   

- กำหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญก่ีสมัย แต่ละสมัยมีกี่วัน   
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญแต่ละสมัยเป็นวันที่เท่าใด 

-   กำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 วันใด 
               เชิญท่านสมาชิกเสนอ ครับ 
 

ส.อบต.ม.12     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ  
                                   ดิฉันนางวรินธร  ชิณวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
                                   ขอเสนอ   -   ให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ  4  สมัย   
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ 
    ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 

1.  นางจำปี         ไปแดน    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 
๒.  นายสมหมาย   บุญภักดี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 

 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
    ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  17  คน 
มติที่ประชุมสภา  มีมตเิห็นชอบ        จำนวน   16    เสียง  
                                    ไม่เห็นชอบ      จำนวน     -     เสียง   
                                    งดออกเสียง     จำนวน     1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. 2564  จำนวน  4  สมัย   
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุม  เชิญสมาชิกเสนอครับ 
    ประธานสภาฯ    
 

ส.อบต.ม.3     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ  
                                   ดิฉันนางจำปี    ไปแดน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
                                   ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

    เริ่มวันที่  1 – 15 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ 
    ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 

1.  นางละเอียด       บัวสาล ี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   11 
๒.  นายวรรณชัย      กำหอม    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   11 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
    ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เพ่ิมอีก    
   เชิญท่านสมาชิกเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครับ 
 
ส.อบต.ม.6  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ  
                               กระผมนายสมพงษ์   จำนงนอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 
                               ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เริ่มวันที่  1 – 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ 
    ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 

1.  นายกลวัชร     ทองดีนอก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 
๒.  นายถวัลย์       วิชาเกวียน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
    ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพ่ิมอีก   
   เชิญท่านสมาชิกเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครับ 
 

ส.อบต.ม.5  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ  
                               กระผมนายกลวัชร  ทองดีนอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
                               ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

เริ่มวันที่  1 – 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ 
    ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 

1.  นายนิรันดร์     ทองดีนอก   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  5 
๒.  นางวรินธร      ชิณวงษ์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  12 

 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
    ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เพ่ิมอีก   

ก่อนลงมติ ผมขอสรุปที่ท่านสมาชิกได้เสนอสมัยประชุม สามัญประจำปี ๒๕๖4  
กำหนดสมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัย (สมัยแรกกำหนดแล้ว) ดังนี้  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เดือน  เมษายน เริ่มวันที่ ๑ - 15 เมษายน   ไม่เกิน ๑๕  วัน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เดือน  สิงหาคม เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม  ไม่เกิน ๑๕  วัน

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เดือน  ตุลาคม  เริ่มวันที่  ๑ – ๑๕ ตุลาคม   ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ตามท่ีสมาชิก 
ได้เสนอข้างต้นนี้ ขอให้ท่านสมาชิกยกมือ ครับ    
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ที่ประชุมสภา  มีมตเิห็นชอบ        จำนวน   16    เสียง  
                                    ไม่เห็นชอบ      จำนวน    -      เสียง   
                                    งดออกเสียง     จำนวน     1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ลำดับต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจาณาเสนอกำหนดการประชุมสามัญ        
      ประธานสภาฯ       สมัยแรกของปีถัดไป เชิญครับ   
 

ส.อบต.ม.10  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เครารพ  
                               กระผมนายอุเทน      ธาตะนะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  10 

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปคือ  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565   มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ครับ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  ขอผู้รับรอง  2  คนครับ 
    ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 

1.  นายถวัลย์       วิชาเกวียน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  6 
๒.  นายวรรณชัย    กำหอม   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  11 

   

นายสัญญา บรรดาศักดิ์  มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
    ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมจะขอมติต่อที่ประชุมครับ 
                               ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ในการกำหนดประชุม  
                               สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยประชุมสมัยสามัญ   
                               สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มประชุมวันที่  1 – 15   
                               กุมภาพันธ์ 2565 โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุมสภา  มีมตเิห็นชอบ        จำนวน     16    เสียง  
                                    ไม่เห็นชอบ      จำนวน       -     เสียง   
                                    งดออกเสียง     จำนวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

สรุปว่าที่ประชุมมีมติ  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. 2564   
                              จำนวน  4  สมัย  และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญตามรายละเอียด ดังนี้ 

- สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
มีกำหนด  15 วัน  เริ่มประชุมวันที่  1 – 15  เมษายน 2564 

- สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
มีกำหนด  15 วัน  เริ่มประชุมวันที่  1 – 15  สิงหาคม 2564 

- สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
มีกำหนด  15 วัน  เริ่มประชุมวันที่  1 – 15  ตุลาคม 2564 
 

สมัยประชุม  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
มีกำหนด 15 วัน  เริ่มประชุมวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์ 2565 
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นายสัญญา บรรดาศักดิ์    5.๒ เรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
     ประธานสภาฯ                               พ.ศ. 2564   
                                                เชิญ  ท่านเลขาสภาฯ   ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
  

ปลัด อบต.                           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                         ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                               งบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  
                               โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
                               ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   เรียนเชิญ  ฝ่ายบริหาร  ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณครับ 
     ประธานสภาฯ  
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มอบให้ปลัด อบต.โนนตาเถร  

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง  ครับ 
ปลัด อบต.                 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางมยุรา  ประสมบูรณ์   
                               ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ขออนุญาตชี้แจง   รายการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

 

รายละเอียดโครงการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดโครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

โอนตั้งรายการใหม่   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนกังาน 
1. โตะ๊ทำงานผู้บรหิาร  
    โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 x 850 x 760  
    และเก้าอี้ผู้บรหิาร พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1 ชุด   
  

 
 
 
 
 

   25,000.- 
 
 

 

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนพนักงาน  หน้า 64 
 
         

 
 
 
 
 

25,000.-   
 

รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น     25,000.-   รวมเป็นเงินโอนลดทั้งสิ้น 25,000.-   

 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ตามที่ปลัดชี้แจงตามเอกสารหมายเลข 1 มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ   
      ประธานสภาฯ        ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติจากสมาชิกสภาฯ ครับ   

ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ขอให้ท่านสมาชิกฯ ยกมือครับ 
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มติที่ประชุมสภา -  เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
                                  (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
        เห็นชอบ        จำนวน    16    เสียง 
     ไม่เห็นชอบ           จำนวน      -     เสียง 
     งดออกเสียง        จำนวน      1    เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  
     ประธานสภาฯ          เชญิท่านสมาชิกครับ 
 

ส.อบต.ม.8 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายชัชชัย  พรมกัณฑ์ 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  อยากสอบถาม การซ่อมถนนลาดยางสาย 

บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโสกแซง  หมู่ที่ 8  ชำรุดมาก ชาวบ้านที่ใช้
ถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อนมาก  อยากสอบถามว่าจะมีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือไม่ครับ 

 

ส.อบต.ม.7 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางบัวลอย  คนสนิท 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  อยากสอบถาม ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร 

ชาวบ้านบ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7  ได้รับความเดือนร้อนมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจาก
เกิดปัญหาน้ำท่วม ซอยบ้านนางสายรุ้ง ไม่ทราบว่าท่านนายก จะมีงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา หรือไม่ค่ะ  

 

ส.อบต.ม.3 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสม  สียางนอก 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  อยากสอบถาม เรื่องระบบน้ำประปาหมู่ 3 
 เนื่องจากน้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง เพราะ  เกิดจากไฟฟ้าที่ประปาดับบ่อย  ซึ่งชาวบ้าน

ได้รับความเดือดร้อน จึงนำเรียนปรึกษา ฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง
ครับ 

 

ส.อบต.ม.9 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉันนางทรัพย์  ล้อมกลาง 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  อยากสอบถาม เรื่อง  การขยายเขตไฟฟ้าของบ้าน 
                               นายสำราญ  ดีเลือด ไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้ไหม 
 

ส.อบต.ม.8 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายชัชชัย  พรมกัณฑ์ 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  อยากสอบถาม เรื่อง  การขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายอุดม   

หมู่ที่ 8  ไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าไหม 
 
นายสัญญา บรรดาศักดิ์   มีท่านสมาชิกท่านใด จะสอบถามท่านนายกอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
       ประธานสภาฯ         เชิญท่านนายก ตอบคำถามและข้อสงสัยจากท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาฯ ดังนี้ 
   ตอบท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 8  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ได้ทำหนังสือ 
                               แจง้ผู้รับจ้าง  ให้ดำเนินการซ่อมแซมถนน  ดังกล่าวแล้ว  แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ 
                               ดำเนินการซ่อมแซมถนน ดังกล่าว  ผมจะได้มอบเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตาม 
                               ต่อไป  และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
 

   ตอบท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 7  ผมรับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านหนองไผ่   
                               หมูท่ี่ 7 แล้วครับ  และไม่ได้นิ่งนอนใจ หากมีงบประมาณจะรีบดำเนินการแก้ไข 
                               ความเดือดร้อน  ครับ 
 

   ตอบท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 3  สาเหตุที่ไฟระบบประปาบ้านโกรกตกบ่อย  ทางองค์การ 
                               บรหิารส่วนตำบลโนนตาเถร ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยตั้ง 
                               งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  เมื่อมีงบประมาณ 
                               เพียงพอจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาตามข้อบัญญัติต่อไป 
 
   ตอบท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 1  และท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 8  ไปพร้อมกันเลยนะครับ 
   ขอให้ท่านสมาชิก ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า   
                               พรอ้มแนบรายละเอียด  แผนผังเส้นทางจุดที่มีความประสงค์ให้ขยายเขตไฟฟ้า  
                               และแนบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  ของผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   
                               เพ่ือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
                               หากหมู่บ้านไหนมีความประสงค์จะขยายเขตไฟฟ้า  ให้เสนอข้อมูลตามที่แจ้ง 
                               ข้างต้นนี้เช่นกันครับ 
   ส่วนการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ที่มีความประสงค์จะ 
                               ซ่อมแซมให้สำรวจจำนวนจุดชำรุด  และทำหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล 
                               โนนตาเถร เพื่อจะดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ – 
 

 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์    เมื่อในที่ประชุมสภาฯ  ไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ผมขอขอบคุณ 
     ประธานสภาฯ           สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม  โดยพร้อมเพรียงกัน   
                                 ขอขอบคุณครับ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ 
 
ปิดการประชุม เวลา  11.00  น. 
 
     (ลงชื่อ)      มยุรา  ประสมบูรณ์      ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                                                (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                  เลขานุการสภาฯ 
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร   
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64   สมัยที่.....1...........  ครั้งท่ี...1........ 
ในวันที่      กุมภาพันธ์  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.....1/2564..ครั้งที.่...1........ 

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