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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 นายนิรันดร์         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ นิรันดร์         ทองดีนอก  
๘ นายกลวัชร         ทองดีนอก สมาชิก  อบต.ม.๕ อาทิตย์         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  ทองดีนอก  
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          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 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 ธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  
7 นางพจนีย์      ถนัดค้า นักวิเคราะห์ฯ พจนีย์       ถนัดค้า  

 
 
  ผู้เข้าประชุม  ....19.... คน 
  ขาดประชุม  .......-...... คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม ......7.... คน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 
 

   เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์
ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

นายสัญญา บรรดาศักดิ์ เรื่อง การนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
     ประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 
 เพ่ือรับทราบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
    ประธานสภาฯ              สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕63   
                                ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ไดต้รวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
                                ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไรเชิญครับ ถ้าไม่มี 
   ผมจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุม   
        สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕63   
                                 ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภา   มตริับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
   รับรองรายงานการประชุม  จำนวน .....16.......  เสียง 
   ไม่รับรอง     จำนวน ........-........  เสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ........1.......  เสียง (ประธานสภาฯ ) 

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร ครั้งนี้ มีมติ 
     ประธานสภาฯ           รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สมัยสามัญ 
                                 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕63  

          ผู้มาประชุม  …17…..  คน  โดยมีมติรับรอง ..16.... เสียง  ไม่รับรอง –  เสียง    
                               งดออกเสียง ……1…..  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  ขอเชิญนายสมหมาย  บุญภักดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ 
    ประธานสภาฯ  รับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
 

นายสมหมาย บุญภักดี เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่เคารพ 
  ประธานกรรมการแปร กระผมนายสมหมาย  บุญภักดี  ส.อบต.หมู่ที่ 9  ประธานกรรมการแปรญัตติ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ร่าง    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓  
                                ครัง้ที่ ๑ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  ๒๕63 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖4 และท่ีประชุมคณะกรรมการแปร 
                                ญตัติได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุม 

 เมื่อวันอังคาร ที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕63 ประกอบไปด้วย 
๑. นายสมหมาย  บุญภักดี ส.อบต.หมู่ที่   9                  เป็นประธานกรรมการฯ 
๒. นายสุทิตย์   บินนอก ส.อบต.หมู่ที่   4                  เป็นกรรมการ 
๓. นายวรรณชัย   กำหอม ส.อบต.หมู่ที่ 11         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที ่มีการแก้ไขเพิ ่มเติม พร้อมทั ้งรายงานและบันทึกความเห็นยื ่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที ่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมสภา อบต.โนนตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 

สิงหาคม ๒๕63 มีมติให้กำหนดระยะเวลายื ่นคำแปรญัตติ วันที ่ 8 - 10 
สิงหาคม ๒๕63  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ 
ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติ ได้ที่ห้องสภา อบต.โนนตาเถร  
ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  
ตามร่างเดิมท่ีประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปพิจารณา 

๒. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑  การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
       งบประมาณ ๒๕๖4 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ประธานสภาฯ            
 

นางมยุรา ประสมบูรณ์    - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    เลขานุการสภาฯ          ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                                     แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗  พ.ศ. ๒๕6๒ 

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ 
  จำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้ 
  เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตาม 
  กฎหมาย 
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๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะ 
          ที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
          ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   - เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และ 
      ประธานสภาฯ           คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิม 
                                ที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา โดยไม่มีการแก้ไข 
                                เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ และไม่มีการสงวน 
                                ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ 

- จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมใน
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยไม่มีการแปรญัตติ
ใดๆ ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ   
ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ     จำนวน ....16........เสียง 
  ไม่รับหลักการ  จำนวน ....….-….....เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน ........1…....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
 
นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ...16..... เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
     ประธานสภาฯ            สรุป   ได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  มีมติ เห็นชอบกับร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
       งบประมาณ ๒๕64 วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ประธานสภาฯ            
 

นางมยุรา ประสมบูรณ์    - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    เลขานุการสภาฯ            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณา 
                                   ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง 
                                   มติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา 
                                   ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ นี้หรือไม่  
     ประธานสภาฯ            เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ นี้ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่า 

สภา อบต.โนนตาเถร ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ     จำนวน ....16........เสียง 
  ไม่รับหลักการ  จำนวน ....….-….....เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน .......1…....เสียง (ประธานสภาฯ ) 
 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ...16..... เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีมติ
เห ็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร เร ื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสัญญา  บรรดาศักดิ์  เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาฯ 
       ประธานสภาฯ          ต่อไป  เชิญครับ 
 

นางทรัพย์  ล้อมกลาง  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือสอบถาม  ขอเรียนเชิญค่ะ 
    รองประธานสภาฯ 
 

นายถวัลย์ วิชาเกวียน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายถวัลย์  วิชาเกวียน ส.อบต.ม.6 
     ส.อบต.ม.6 ฝากขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายบริหาร  ให้ดำเนินการย้าย

เสาไฟฟ้าจากถนนเส้นไปบ้านนายอาคม กฤษณสุวรรณ บ้านหนองม่วง  
(คุ้มหนองขอน) หมู่ที่ 6 เนื่องจากขีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนครับ 

นายกลวัชร ทองดีนอก    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายกลวัชร  ทองดีนอก ส.อบต.ม.5 
      ส.อบต.ม.5  ฝากขอบคุณผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร ที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า 
                                ส่องสว่างของบ้านท่าวัดเสร็จเรียบร้อยทุกจุดแล้วครับ 
นายสม  สียางนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสม  สียางนอก  ส.อบต.ม.3 
      ส.อบต.ม.3  ฝากคำถามผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร เรื่องดำเนินการซ่อมไฟฟ้า 
   สาธารณะโซนบ้านโกรก หมู่ที่ 3 จะดำเนินการซ่อมช่วงไหนครับ  
นายอุเทน  ธาตะนะ       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอุเทน  ธาตะนะ ส.อบต.ม.10 
      ส.อบต.ม.10  ฝากคำถามผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร เรื่องโครงการทัศนะศึกษาดูงาน 
                                ในงบประมาณ  2564  จะไปที่ไหน ช่วงไหนครับ 
นายอาเช่ พลอยบ้านแพ้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอาเช่ พลอยบ้านแพ้ว รองนายกฯ 
     รองนายก อบต   ในนามตัวแทนผู้บริหาร  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ 
                                  บริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  ทุกท่าน  ที่มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    ขอตอบคำถามท่านสมาชิกฯ 

1. เรื่อง  ย้ายเสาไฟฟ้า จะแจ้งให้ท่านนายกทราบ  เพื่อจะหางบประมาณในการ
ดำเนินการแก้ไขครับ 

2. เรื่อง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะโซนบ้านโกรก หมู่ที่ 3 ตอนนี้รอช่างครับ 
จะรีบดำเนินการก่อนสิ้นเดือนนี้ครับ 

   ส่วนเรื่องการศึกษาดูงาน ให้ท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 
นางมยุรา ประสมบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางมยุรา ประสมบูรณ์ ปลัด อบต.โนนตาเถร 
      ปลัด อบต.            ขอชี้แจง เรื่อง  โครงการทัศนะศึกษาดูงานในงบประมาณ 2564 สถานที่จะไป 
                               ศึกษาดูงานกจ็ะขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ในการประชุมรอบหน้า ส่วนระยะเวลาคง 
                               จะเป็นช่วงเวลาเดิมประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ค่ะ  
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นางทรัพย์  ล้อมกลาง     มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมค่ะ  
     รองประธานสภาฯ       หากไม่มีผู้ใดนำเสนออีก ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.โนนตาเถรทุกท่าน ที่

เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน สำหรับวันนี้ เราก็ใช้เวลาประชุม
มาพอสมควรแล้ว  ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ค่ะ 
 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.  
 
 

                                  (ลงชื่อ)            มยุรา  ประสมบูรณ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางมยุรา  ประสมบูรณ์) 

                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยสามัญสมัยที่....3.....  ครั้งที่...2........ 
ในวันที่  13  สิงหาคม  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.....3/2563..ครั้งที่....2........ 
                                       เมื่อวันที่........เดือน...................................พ.ศ...2563........... 
 
 
 
 
 
 


