
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  

วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   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 - ลาป่วย 
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 นางอุไร  เหมนิธิ รองนายก อบต. อุไร  เหมนิธิ  
3 นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายก อบต. ทวี  เกลี้ยงกลาง  
4 นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกฯ สืบ  ปลั่งกลาง  
5 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
6 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

 
สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   23    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน 
ลาป่วย     จ านวน    1     คน 
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    6     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ก่อนเข้าวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มา
ประชุม จ านวน   23   คน ลาป่วยจ านวน  1  คน คือ นายเทอด  งามสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1     
นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  
ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิดประชุม และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 20 ข้อ 
22 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2563  และอ้างถึงประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564   

/มีก าหนด....... 
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มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่ 14 
เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  

ธันวาคม 2563 เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นางมะลิ ท าคาม           เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธาน คกก.            ทุกท่าน ดิฉันนางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภา หมู่ 12 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว คือ รายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2563 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 15 มกราคม 
2564  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธาน  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 23 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โปรด
ยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 ด้วยมติรับรอง 23 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง การก าหนดจ านวน และระยะเวลาการประชุม สมัยประชุม 
สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และครั้งแรกของปีถัดไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 

 
/นายเกียรติศักดิ์........ 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธาน ขอเชิญ ครับ 
นายเนตร  ตุ้มมี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัด อบต.   พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
วรรคสาม ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธาน    2564  ว่าจะให้มีกี่สมัย ครับ 
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ขอเสนอ

ให้มีการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็น 4 
สมัย รวมสมัยแรกครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธาน 
นางสมหวัง พลมณ ี        เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอรับรอง

ที ่นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง เสนอ ค่ะ 
นางสาววัลลภา ไทธานี         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอ

รับรองที ่นายกิตติศกัดิ์ เกลี้ยงกลาง เสนอ ค่ะ 
มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 

- เสียง 
 

/นายเกียรติศักดิ์....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธาน 2564 จ านวน 4 สมัย รวมสมัยแรก 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธาน 2564 แต่ละสมัย ครับ 
นางสังเวียน ทิพย์คูนอก  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 ขอเสนอให้

ก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564  แต่ละสมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่   15 - 29   เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2564  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่   10 - 24   เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. 2564  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่  14 - 28    เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2564  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป คือ 
ปี พ.ศ. 2565 เป็นวันที่  8 - 22  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และมี
ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธาน 
นางเปรียว  ปลุกกลาง         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางเปรียว ปลุกกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ขอ

รับรองที่นางสังเวียน ทิพย์คูนอก เสนอ ค่ะ 
นางพิมพ์พิดา บ ารุงกลาง         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุม ทุกท่าน ดิฉันนางพิมพ์พิดา บ ารุงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอ

รับรองที่นางสังเวียน ทิพย์คูนอก เสนอ ค่ะ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอมติที่ประชุม 
ประธาน 
มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 
 

5.2 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 3 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายเนตร ตุ้มมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งชี้แจงระเบียบ  
ประธาน   ที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
นายเนตร  ตุ้มมี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปลัด อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

/โอนลด....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงรายละเอียดที่จะขอ 
ประธาน โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 

ขอเชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.  กระผมนายธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  

ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับให้เด็กนั่ง
รับประทานอาหาร โดยครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่ตรงตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
ความจ าเป็นต้องไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

    โอนลด  
แผนงาน การศึกษา 

    งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบ ลงทุน 
    ค่า ครุภัณฑ์ส านักงาน 

จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับให้ เด็กนั่งรับประทานอาหาร ศพด.หนองบัว
กระจาย ขนาด 60x120x55 ซม. จ านวน 6 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
งบประมาณตั้งไว้ 24,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 24,000 
บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมโอนลด 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

    งบ ลงทุน 
    ค่า ครุภัณฑ์การศึกษา 

จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับให้ เด็กนั่งรับประทานอาหาร ศพด.หนองบัว
กระจาย ขนาด 60x120x55 ซม. จ านวน 6 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
งบประมาณตั้งไว้ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท รวม
งบประมาณที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) 
จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

/นายเกียรติศักดิ์........ 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามี เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธาน มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 

3 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 23 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง –
เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.    กระผมมีเร่ืองจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ดังนี้ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ฝากเน้นย้ าเรื่องการเผาในที่โล่ง ในที่
ประชุมอ าเภอคงได้แจ้งห้ามประชาชนเผาตอซังข้าว เผาอ้อย เพราะจะ
ส่งผลกระทบในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หากตรวจพบอาจถูกด าเนินคดี จับ
ปรับ 
2. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบ
โครงการที่ อบต.โนนเต็งเสนอเข้าไปในการประสานแผนปี 2564 มี
โครงการถนนหินคลุกไปยังบ้านบะดาวเรือง แต่ในข้อบัญญัติงบประมาณไม่
มีโครงการในพ้ืนที่ อบต.โนนเต็ง ท่านสมาชิกสภาจังหวัดฯ ท่านรับปากว่า
จะหาโครงการมาลงในพ้ืนที่ต าบลโนนเต็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
3. การด าเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 ได้มีการขอแก้ไข
รายละเอียดโครงการถนนลาดยางสายทางเข้า อบต. มาบ้านหนองบัว
กระจาย ตอนนี้ผู้ว่าฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขโครงการแล้ว รอหนังสือแจ้งกลับมา 
จากนั้นจะได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป 
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนเต็ง ถึงโนนปอแดงช่วงสระ
หนองเสม็ด ตอนนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการบดอัดชั้นผิวทาง ซึ่งต้องรอให้
เซ็ตตัวก่อน แล้วตรวจเช็คความหนาของชั้นผิวทางก่อน จากนั้นจึงจะปูชั้น
ผิวทางต่อไป 
5. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เริ่มทยอยท าสัญญาจ้างและท าโครงการบางส่วนแล้ว 
6. การจัดท าแผนพัฒนาต าบลปี 2566 – 2570 อยากจะด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 หรือในช่วงที่สมาชิกสภาฯ ยังด ารง
ต าแหน่งอยู ่

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธาน                    /นายกิตติศักดิ์........ 



-8- 
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ในนามของสมาชิกสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดท าโครงการให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านหนองกกไปบ้านหนองปรือ จะได้ประสานเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงเพ่ือขอท าทางเบี่ยง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้
สัญจรไปมาระหว่างด าเนินการโครงการต่อไปครับ 

นางสมหวัง พลมณ ี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ขอฝากเรื่องทางเข้าหมู่บ้านที่มีปัญหาดินสไลด์ อยากให้ด าเนินการก่อนถึง

หน้าฝน เกรงจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ 
นายสนอง โกสุมภ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ขอฝากเรื่องถนนภายในหมู่บ้านที่ช ารุดครับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วยครับ 
นางสาวอินทุอร โพธิ์ศรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นิติกรปฏิบัติการ ตามที่ได้แจกเอกสารเพ่ือประเมินคุณธรรม ( ITA) ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่าน ในครั้งนี้ได้จัดให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตอบแบบสอบถามตามที่แจกให้ท่านด้วย เพื่อจะได้
รวบรวมและน าบันทึกในระบบต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
ประธาน    
 
 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 
    (ลงชื่อ)     เนตร  ตุ้มมี  ผู้จดรายงานการประชุม  
                               ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 

 

    (ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

/คณะกรรมการ......... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

 

    (ลงชื่อ)       มะลิ  ท าคาม ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางมะลิ  ท าคาม ) 

                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ    วัลลภา  ไทธานี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นางสาววัลลภา  ไทธานี ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

    (ลงชื่อ)   พิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง ) 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 


