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รายชื่อผู้ไม่มาประชมุ 
  
 1. นางสาวประคอง  จอดนอก 
 ๒. นายไหล  จันทีนอก 
 ๓. นางอนงค์  เสนาบูรณ์ 
  
 
 

/รายชื่อ... 

ล าดับ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
1 นายชม  สวนแก้ว ประธานสภา  อบต. ชม  สวนแก้ว  
2 นางทิพย์สุคนธ์  กอกลาง รองประธานสภา  อบต. ทิพย์สุคนธ์  กอกลาง  
3 นายรัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์ ส. อบต.  ม.1 รัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์  
4 นางสาวณัฐพร  พ่ึงน้ า ส. อบต.  ม.2 ณัฐพร  พ่ึงน้ า  
5 นายล าดวน  โอฐส ู ส. อบต.  ม.3 ล าดวน  โอฐส ู  
6 นายทองค า  เตาะไธสง ส. อบต.  ม.3 ทองค า  เตาะไธสง  
7 นายสมัย นามต้นทอง ส. อบต.  ม.4 สมัย นามต้นทอง  
8 นายแล   พวงสมบัติ ส. อบต.  ม.5 แล   พวงสมบัติ  
9 นายประเสริฐ  พูนมั่น ส. อบต.  ม.5 ประเสริฐ  พูนมั่น  

10 นางสังวาลย์   ปืนโก ส. อบต.  ม.6 สังวาลย์   ปืนโก  
11 นางสาวประคอง  จอดนอก ส. อบต.  ม.7 -  
12 นายนวม  โตสนั่น ส. อบต.  ม.7 นวม  โตสนั่น  
13 นายไหล  จันทีนอก ส. อบต.  ม.8 -  
14 นายสุปชัย  ศรีนนทา ส. อบต.  ม.8 สุปชัย  ศรีนนทา  
15 นายสมหมาย  รวดเร็ว ส. อบต.  ม.9 สมหมาย  รวดเร็ว  
16 นางรอบ  เชื้อบัณฑิต ส. อบต.  ม.10 รอบ  เชื้อบัณฑิต  
17 นางอนงค์  เสนาบูรณ์ ส. อบต.  ม.10 -  



-2- 
 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชาตรี บุญพลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ชาตรี บุญพลี  
2 นายสามารถ แสงพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 สามารถ แสงพาณิชย์  
3 นายปรัชญา ศิริมงคลขจร ผอ.กองสวัสดิการสังคม ปรัชญา ศิริมงคลขจร  
4 นางอัญชลี พรหมศร นักทรัพยากรบุคคล อัญชลี พรหมศร  
5 นายยงยุทธ ศรีจันทร์ ผอ.กองช่าง ยงยุทธ ศรีจันทร์  
6 นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัด อบต.โนนยอ เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง  

 
 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
- ประธานสภากลับมานั่งประจ าท่ี กล่าวเปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         1.1 : ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยแรก ประจ าปี 2564 
  ด้วยองค์การบิหารส่วนต าบลโนนยอ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๖ 
ก.พ. 2563 รายละเอียดตามส าเนาประกาศที่แจก 

๑.๒ : เตรียมการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่ อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID - 19) ระลอก
ใหม่ดีขึ้น  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ได้รับแจ้งจากอ าเภอชุมพวงและจังหวัด
นครราชสีมา ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID - 19) ระลอกใหม่ 
ในระดับประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 
(COVID - 19) การก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมโรคโควิด 19 (COVID –
19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้พิจารณางดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
ประชาชนมากกว่า 100 คน ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการจัดกิจกรรมในสถานที่ซึ่งอาจมี
ปัญหาด้านการจัดระยะห่างทางสังคม จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและเตรียมการฟ้ืนฟูจังหวัดหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด จึงมีหนังสือแจ้งให้ อบต. พิจารณาความพร้อมในการจัดประชุม สัมมนา และ
ฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถท าการ
ได้ทันที ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ดีขึ้น ทั้งนี้ให้
รายงานข้อมูลให้อ าเภอทราบโดยด่วน 

 
/1.3: โครงการ... 
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1.3 : โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามกิจกรรมหมู่บ้านมั่นคงต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ด้วยอ าเภอชุมพวงได้จัดโครงการหมู่บ้านมั่นคงต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด      
โดยเลือกหมู่บ้านน าร่องของอ าเภอ คือ บ้านยางใน หมู่ 9 ต าบลโนนยอ เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องทั้งปี โดยจะมีตั้งแต่งานรณรงค์ ป้องกัน สืบค้น รักษา จนถึงขบวนการการกลับคืนสู่
สังคม โดยเน้นให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และจะมีพิธีเปิดในวันที่    3 ก.พ. 
2564 ที่จะถึงนี้ จึงเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามก าหนดดังนี้ 

 เวลา 07.30 น. – ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมบริเวณพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านยางใน หมู่ ๙ 
 เวลา 08.00 น. – นายอ าเภอชุมพวง ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี 
     -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ 

  - ประธานประจ าจุด เพ่ือน าผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวค าปฏิญาณตน เป็นพลัง
ของแผ่นดินและไม่ยุ่งเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม) 

  -  ประธานไปยังแท่นรับรายงาน 
  -  หัวหน้าชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวรายงาน 
  -  ประธานกล่าวเปิดโครงการ 
  -  ประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณบ้าน

ยางใน 
  - เสร็จพิธี 

การแต่งกาย ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประชาชน
ทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีขาว นักเรียน ชุดนักเรียน 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 256๓ ลงวันที่  29 ธันวาคม 256๓ 

 

ที่ประชุม : รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 

ประธานสภา ฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 13 (3) ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และ
มีก าหนดกี่วัน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ก าหนดให้ในปีหนึ่งมีการ
ประชุมสมัยสามัญ สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแต่ 

 
/ต้องไม่เกิน... 
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ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยสามัญประจ าปีให้สภาก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ
ต้องไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาไปอีกต่อไปต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอทุกท่าน
ได้เสนอ เพื่อก าหนดสมัยประชุมต่อไป เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายนวม โตสนั่น :  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนวม โตสนั่น สมาชิกสภา อบต. โนนยอ หมู่ ๗        
ขอเสนอให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 จ านวน ๔ สมัย และวันเริ่มสมัย
สามัญประจ าปี สมัยแรก ของปีถัดไป ดังนี้ 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ ก.พ. ๒๕๖4 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖4 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖4 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖4 
 และเสนอให้มีการประชุมสมัยแรก ของปีถัดไป ระหว่างวันที่ 1 – ๑5 ก.พ. ๒๕๖5 
ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีผู้เสนอรายเดียว 

คือ นายนวม โตสนั่น สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีสมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวนสี่สมัย และก าหนดวันประชุมวันแรกใน
สมัยแรกของปีถัดไป ตามที่นายนวม โตสนั่น เสนอหรือไม่ 

 

ที่ประชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เรื่องอื่นๆ 
 การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานสภาฯ : ด้วยท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกจะมีข้อราชการแจ้งท่ีประชุมทราบ เชิญท่านปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต.      : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ด้วยอ าเภอชุมพวงได้ด าริผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ว่าให้ท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา 
อย่างน้อยแห่งละ 1 โครงการ โดยที่ประเทศไทยประสบภาวะโรคโควิด 19 ระบาดระลอก
ใหม่ ท าให้พบผู้ป่วยหลายจังหวัดท าให้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ชะลอกิจกรรมส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจตามมา โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีด าริ
ให้ท้องถิ่นจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถจัดท านอกสถานที่และอยู่ภายในจังหวัด
นครราชสีมานั้น เมื่อพิจารณาโครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 ก็จะมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน จึงได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าร่างกิจกรรมที่เสนอดังนี้ 

  ก าหนดวันจัดโครงการ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
  สถานที่ – อบรมวิชาการท่ี อบต.โนนยอ 
   - เดินทางไปศึกษาดูงานที่อ าเภอปากช่อง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ที่ประชุม :    รับทราบและเข้าร่วมตามแจ้ง 
ประธานสภาฯ : หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมครับ  
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เลิกประชุมเวลา  1๒.๐0  น. 
ลงชื่อ    เพ็ญศรี  จ้อยนุแสง     ผู้จดบันทึก 
       (นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง) 

              เลขานุการสภาอบต.โนนยอ  
 

ลงชื่อ    รัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
                   (นายรัฐพงศ์ พิมพ์จันทร์)           
           ลงชื่อ    สมัย  นามต้นทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
                   (นายสมัย  นามต้นทอง)  

  ลงชื่อ    ประคอง  จอดนอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
 (นางสาวประคอง  จอดนอก)     

รบัรองถูกต้อง 
            ลงชื่อ    ชม  สวนแก้ว 

               (นายชม  สวนแก้ว) 
       ประธานสภา อบต.โนนยอ 

 


