
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2 

วันที่ 19  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562   เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ประธานสภาฯ เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  
2 นายวิริยะ  บวรวชิรเมธี รองประธานสภาฯ วิริยะ  บวรวชิรเมธี  
3 นายเสือ  เปลี่ยนกลาง ส.อบต. หมู่ 1 เสือ  เปลี่ยนกลาง  
4 นายเทอด  งามสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 1 เทอด  งามสันเทียะ  
5 นายกิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  กิตติศักดิ์  เกลี้ยงกลาง  
6 นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ส.อบต. หมู่ 2  พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง  
7 นางสาววัลลภา  ไทธานี ส.อบต. หมู่ 3 วัลลภา  ไทธาน ี  
8 นางเปรียว  ปลุกกลาง ส.อบต. หมู่ 4  เปรียว  ปลุกกลาง  
9 นายมานิตย์  ปลั่งกลาง ส.อบต. หมู่ 4 มานิตย์  ปลั่งกลาง  

10 นายสุชาติ  ตูมกลาง ส.อบต. หมู่ 5 สุชาติ  ตูมกลาง  
11 นางสมหวัง  พลมณี ส.อบต. หมู่ 5 สมหวัง  พลมณี  
12 นายผึ้ง     ไทยกลาง ส.อบต. หมู่ 6 ผึ้ง     ไทยกลาง  
13 นายจ านรร  วนกลาง ส.อบต. หมู่ 6 จ านรร  วนกลาง  
14 นายทวี  งามกลาง ส.อบต. หมู่ 7 ทวี  งามกลาง  
15 นางสุกัญญา  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 8 สุกัญญา  พิมพ์กลาง  
16 นายสนอง  โกสุมภ์ ส.อบต. หมู่ 8 สนอง  โกสุมภ์  
17 นายสุน  สายแสง ส.อบต. หมู่ 9 สุน  สายแสง  
18 นายจารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง ส.อบต. หมู่ 9 จารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง  
19 นางสังเวียน  ทิพย์คูนอก ส.อบต. หมู่ 10 สังเวียน  ทิพย์คูนอก  
20 นายประทีป  เหมือนกลาง ส.อบต. หมู่ 10 ประทีป  เหมือนกลาง  
21 นายงัน  ดีมะลัง ส.อบต. หมู่ 11 งัน  ดีมะลัง  
22 นางสาวดาว  ศิริรวง ส.อบต. หมู่ 11 ดาว  ศิริรวง  
23 นายตุ๊  พิมพ์กลาง ส.อบต. หมู่ 12 ตุ๊  พิมพ์กลาง  
24 นางมะลิ  ท าคาม ส.อบต. หมู่ 12 มะลิ  ท าคาม  
25 นายเนตร  ตุ้มมี เลขานุการสภาฯ เนตร  ตุ้มมี  

 
 
 

/สมาชิก........... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธีระพล  ขอใบกลาง นายก อบต. ธีระพล  ขอใบกลาง  
2 นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายก อบต. ทวี  เกลี้ยงกลาง  
3 นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกฯ สืบ  ปลั่งกลาง  
4 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
5 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

 
สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   24    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน  
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    5     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ก่อนเข้าวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มา
ประชุม จ านวน  24  คน นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม  จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว  ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิด
ประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ตามท่ี ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่  1 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ โดยมติที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีมติเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนห้าคน โดยสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวัน ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และคณะกรรมการแปรญัตติ
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

 
/ดังนั้น........ 
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 ดังนั้น จึงได้มีหนังสือขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชั้น 2 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 6 เดือน 
สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 

2562 เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
(นางมะลิ ท าคาม)           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธาน คกก.            ทุกท่าน ดิฉันนางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภา หมู่ 12 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว คือ รายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธานสภาฯ  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 24 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โปรดยก
มือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 ด้วยมติรับรอง 24 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 

/ระเบียบ........ 
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ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง การแปรญัตติร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง (วาระ
ที่ 2 ขัน้แปรญัตติ) และ (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายเนตร  ตุ้มม ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   ระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
(นายเนตร  ตุ้มมี)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 43 

วรรคสี่ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามหมวด 4 ว่าด้วย
งบประมาณ 

 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก  
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ อ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้น  แต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
ประธานสภาฯ ประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง (วาระที่ 2 

ขั้นแปรญัตติ)  ขอเชิญนายสนอง โกสุมภ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้รายงานผลการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
ต่อไป           /นายสนอง........ 
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นายสนอง โกสุมภ์  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.

25๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง จ านวน ๕  คน ตามมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย นายจารุวัฒน์ มุ่งรวยกลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่ 9 ,นางเปรียว ปลุก
กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่ 4 ,นางสมหวัง 
พลมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่ 5 ,นายสนอง 
โกสุมภ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่ 8 และนางสาว
วัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ 3 เพ่ือ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง โดยที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติก าหนดระยะเวลาการยื่นเสนอค าแปร
ญัตติ  ตั้งแต่  เวลา 08.30  น. ของวันที่  7  สิงหาคม 2562  ถึง 
เวลา  1๖.30 น. ของวันที่  9 สิงหาคม 2562  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   ซึ่งมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง   
และตามที่ประธานสภาได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณานั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการ  ฯ ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้คัดเลือก กระผมนาย
สนอง โกสุมภ์  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และนางสาววัลลภา   
ไทธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการ
เสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่าในส่วนของสมาชิกสภาไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ  
และในส่วนของผู้บริหารก็ไม่เสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึง
ได้นัดประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่  13 สิงหาคม 2562  โดย
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาในเรื่องที่ได้รับดังนี้ 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3” 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕62  เป็นต้นไป 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

/ข้อ 3. งบประมาณ...... 
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ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น   46,0๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สี่สิบหกล้านบาทถ้วน)    

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
           

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๔6,0๐๐,๐๐๐ 
บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก. ด้านบริหารทั่วไป  ยอดรวมทั้งสิ้น 14,203,010.- บาท 

    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป           ยอดรวม 13,969,010- บาท 
    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม     234,000- บาท 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
    ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวมทั้งสิ้น 13,033,763.-บาท 
    1.แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  8,915,700.-  บาท 
    2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยอดรวม  395,000.- บาท 
    3.แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม  1,537,803.- บาท 
    4.แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   2,075,260.-  บาท 
    5.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ยอดรวม  110,000.- บาท 
   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

 

    ค. ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวมทั้งสิ้น   5,593,900.- บาท 
    1. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม      95,000.- บาท 
    2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        ยอดรวม    5,498,900.- บาท 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

    ง. ด้านการด าเนินการอ่ืน    ยอดรวมทั้งสิ้น 13,169,327.- บาท 
    1.แผนงานงบกลาง  ยอดรวม        13,169,327.-  บาท 
 

- ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข ( ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วน
ที่  3 ) 

   

    ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    -    บาท 
    - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีได้อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

    - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข          /ข้อ 7.ให้นายก...... 
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ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
      

คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มีมติเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเต็ง   รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ที่แนบมาพร้อมนี้         
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติและพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว

นั้น และสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้บริหารไม่ได้มีการเสนอค าแปรญัตติแต่
อย่างใด จึงไม่ต้องมีการประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เพราะ
คงตามร่างเดิมท่ีได้รับหลักการไว้แล้ว 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขณะนี้เวลา 10.30 น. ให้สมาชิกสภาฯ ได้พักการประชุม และจะกลับมา 
ประธานสภาฯ   ประชุม เวลา 10.40 น. 
 

เมื่อถึงเวลา 10.40 น. ประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ ได้ผ่านในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะได้พิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลง

มติ ขอเชิญ นายเนตร  ตุ้มมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายเนตร  ตุ้มมี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่

มีการอภิปราย ผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ขอให้ยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม...... 
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ที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ด้วยคะแนนเสียง  24  
เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญท่านธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธานสภาฯ 
นายธีระพล ขอใบกลาง   ขอบคุณที่ท่านสมาชิกทีใ่ห้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายก อบต. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอ

คงแล้ว จะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ได้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป และขอ
แจ้งงานโครงการ/กิจกรรมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้ 

 1. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาโรงเรียนเมืองคง 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จ านวน 60 ซอง 

 2. ระบบประปา บ้านหนองกก หมู่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
สิงหาคมนี้ คงได้เดินระบบใช้ได้แน่นอน และระบบประปา บ้านโนนไร่
พัฒนา หมู่ 7 วันนี้จะไปยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า 

 3. งบซ่อมแซมถนนภายในต าบลโนนเต็ง ได้ท าสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้า
มาด าเนินงานภายในสัปดาห์หน้า 

 4. การก่อสร้างฝายตอนนี้ได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย หาก
ด าเนินการไม่ถูกต้องหากช ารุดก็ต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

 5. การก่อสร้างถนน หมู่ 6,หมู่ 8 รอผลทดสอบวัสดุ เมื่อผลทดสอบมาแล้ว
ก็จะด าเนินการทันท ี

 6. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มาร่วมอ านวย
ความสะดวกร่วมกับพนักงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพ เราจ่ายเบี้ยยังชีพแค่
เดือนละครั้ง บางครั้งพนักงานอาจไม่รู้จัก สมาชิกสภาฯ จะได้ช่วยรับรอง
บุคคล 

 7. ช่วงนี้จะมีการอบรมค่อนข้างบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากได้มีการจัดสรร
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็ง ให้กลุ่มต่างๆ 
ทางผู้รับงบประมาณได้ด าเนินการจัดอบรมในช่วงนี้ 

 8. การศึกษาดูงาน ขอความกรุณาในเรื่องของการลงรูปในเพจ เฟสบุ๊ค ซึ่ง
อาจมีการร้องเรียนตรวจสอบ ดังนั้นขอให้ใช้ความระมัดระวังในการลงรูป
ต่างๆ เพราะเราใช้งบประมาณของทางราชการ 

ที่ประชุม   รับทราบ       
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญ นางสาวอินทุอร โพธิ์ศรี นิติกร เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

/นางสาว...... 
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นางสาวอินทุอร โพธิ์ศร ี  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ด าเนินการยื่นเรื่องขอรังวัดสอบเขต  
นิติกร   ที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 3 แปลง ดังนี้ 

1) ที่สาธารณะหนองระเนียด (แห่งที่ 1) บ้านทองหลาง หมู่ 3 งบประมาณ 
10,400 บาท รังวัดสอบเขตในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 
2) ที่สาธารณะหนองระเนียด (แห่งที่ 2) บ้านทองหลาง หมู่ 3 งบประมาณ 
6,950 บาท รังวัดสอบเขตในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 
3) ที่สาธารณะหนองขาม บ้านหนองบัวกระจาย หมู่ 12 งบประมาณ 
23,855 บาท รังวัดสอบเขตในวันที่   11  กันยายน  2562 เวลา 
11.00 น. 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรังวัดสอบเขตด้วย
ค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
(นางเปรียว ปลุกกลาง)   ชมรม อสม.ต าบลโนนเต็ง ขอแจ้งโครงการฝึกอบรมในวันที่ 22 สิงหาคม 
สมาชิกสภาฯ 2562 ณ ศาลาปิดทองหลังพระ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วม

กิจกรรมด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ  
นายเกยีรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญท่านธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธานสภาฯ 
นายธีระพล ขอใบกลาง   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอคง น าโดยนายอ าเภอคง และ 
นายก อบต. สาธารณสุขอ าเภอคงจากโครงการวิ่งมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

และโครงการวิ่งคงนครรันนิ่ง เพ่ือหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอ าเภอ
คงเป็นอ าเภอต้นแบบดังไปทั่วประเทศ ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมา
ศึกษาดูงาน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอคง เพ่ือรับฟัง
การบรรยาย และวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จะออกมาดูเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยของต าบลโนนเต็ง ว่ามีที่มาอย่างไร จนน ามาสู่การก่อตั้งเป็น
ธนาคารขยะ 

 - เรื่องที่สาธารณะอยากฝากสมาชิกสภาฯ หมู่ 3,หมู่ 4 และหมู่ 9 ให้
ออกไปร่วมกันรังวัดสอบเขตตามก าหนดด้วย เพ่ือความชัดเจนในการชี้เขต 

ที่ประชุม   รับทราบ  
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิก  
ประธานสภาฯ สภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญนายทวี เกลี้ยงกลาง รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเต็ง ครับ 
 
 

/นายทวี...... 
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นายทวี เกลี้ยงกลาง   ทางสกรณก์ารเกษตรคงสามัคคี จ ากัด (สสก.) ฝากแจ้งมาว่ามีความ  
รองนายก อบต. ประสงค์จะหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างปั๊มน้ ามัน ท่านใดสนใจก็เสนอได้ โดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทน ลิตรละ 50 สตางค์ ส าหรับเจ้าของที่ดิน โดยจะใช้
พ้ืนที่ประมาณ 2 งานถึง 1 ไร่ 

ที่ประชุม   รับทราบ             
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะอีกไหมครับ หากมี เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  หากไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตลอดจน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดการประชุมครับ 
 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)         เนตร  ตุ้มมี  ผู้จดบันทึกการประชุม  
                                 ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
  
                

 

    (ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
                   ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 
    (ลงชื่อ)       มะลิ  ท าคาม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
                       ( นางมะลิ  ท าคาม ) 

                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 

 
 

    (ลงชื่อ)       วัลลภา  ไทธานี   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            ( นางสาววัลลภา  ไทธานี ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

    (ลงชื่อ  พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
           ( นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 



 


