
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  

วันที่  11  เดือน สิงหาคม  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 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. หมู ่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 นางสาวกนกพร  มุ่งแฝงกลาง หัวหน้าส านักปลัด กนกพร  มุ่งแฝงกลาง  
6 นางปริญา  นกกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง ปริญา  นกกระโทก  
7 นายชูชาติ  ขามโนนวัด นายช่างโยธาอาวุโส ชูชาติ  ขามโนนวัด  
8 นายชูชาติ  กรังสันเทียะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชูชาติ  กรังสันเทียะ  
9 นายสมชาย  รานอก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สมชาย  รานอก  

10 นางสาวญาณิชา  มุ่งร่มกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ญาณิชา  มุ่งร่มกลาง  
11 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
12 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

 

สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   24    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน 
ลาป่วย     จ านวน    -      คน 
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    12   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 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 

/ในการประชุม....... 
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ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เต็ง เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุม ระยะเวลาการประชุม และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีก าหนดไม่เกิน
สิบห้าวัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่ 28 
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธาน  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  28  

มิถุนายน  2564  เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาจากรายงานการประชุมไปแล้ว คือ รายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2564 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 4  สิงหาคม  
2564  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธาน  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 24 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2564 
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  
2564  ด้วยมติรับรอง 24 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

/ระเบียบ....... 
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ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
   5.1 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งที่ 1 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย 

 ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป ขอเรียน

เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต. เนื่องจากโครงการที่ขอแก้ไขได้ก าหนดงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 
 แก้ไข  จ านวนเงินงบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนา อปท.ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพื่อรองรับ AEC  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 

  ปีงบประมาณ 2565 เดิม  372,000  บาท 
     แก้ไขเป็น  400,000  บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
6.1 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง    
(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายเนตร  ตุ้มมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   ระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายเนตร  ตุ้มมี เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
ปลัด อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 
/งบประมาณ........ 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และจะ
เสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มาตรา 23 ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขงบประมาณใน
ขั้นต้น และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 
15 สิงหาคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
43 วรรคสี่ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามหมวด 4 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554  
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไม่ได้ 

 และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๖ ค าอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ท าเป็นร่าง 
ข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
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สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
ข้อ ๔8 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าไปปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้ว
แจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง
นายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมี
มติไม่รับหลักการ 
ให้ประธานสภาท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภ า
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณา
ในวาระท่ีสาม ตามล าดับ 
ข้อ ๔9 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด
เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก  
ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติใน
เรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจ
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม ่

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้แถลงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) ต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ขอเชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายก อบต. บัดนี้  ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเต็งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ดังต่อไปนี้ 
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๑. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 28,659,202.77 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 50,070,692.02 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,603,265.52 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ 
รวม 6,419.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
    2.1 รายรับจริง  จ านวน 42,997,428.65 บาท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร   จ านวน   28,005.47 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   

จ านวน   79,534.60 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  197,531.83 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

จ านวน           0.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน     7,700.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  จ านวน        803.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน  18,699,104.75 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  23,984,749.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
5,088,282.00 บาท 

     2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 35,298,957.63 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง   จ านวน  12,640,282.00 บาท 

งบบุคลากร   จ านวน  12,660,924.00 บาท 
  งบด าเนินงาน  จ านวน    5,245,169.23 บาท 

งบลงทุน            จ านวน    2,304,600.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน  จ านวน    2,427,982.40 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น  จ านวน        20,000.00  บาท 

 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน 2,623,770.00 บาท 

 
/2.5 มีการจ่าย....... 
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2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน 

5,034,952.80 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ได้ตั้ง
งบประมาณรายรับไว้ จ านวน   45,590,๐๐๐  บาท  โดยในส่วนของ
รายได้ที่จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และในส่วนของประมาณการรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินไว้   จ านวน  
45,590,๐๐๐  บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไปจัดท าการบริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ตามแผนงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) 

    ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดดังนี้  
 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,590,000    บาท  แยกเป็น 

รายได้ที่จัดเก็บเอง   รวม  420,000.00  บาท 
 หมวดภาษีอากร    จ านวน   110,000 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน   105,700 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน   194,000 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน       9,300 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน       1,000 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 20,338,000 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 24,832,000 บาท 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอคง 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ” 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น   45,590,000.-  บาท   
 

/ข้อ 4......... 
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ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 45,590,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
ด้านบริหารทั่วไป              

    แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม 12,233,745.- บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      263,000.-บาท 

ด้านการบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  8,231,250.-  บาท 
    แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  2,129,100.-  บาท 
    แผนงานสังคมและสงเคราะห์  ยอดรวม     759,875.-  บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม    165,500.-  บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม       90,000.- บาท 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม    325,000.-  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ      
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม  6,908,470.- บาท 
    แผนงานการเกษตร   ยอดรวม     100,000.- บาท 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน     
    แผนงานงบกลาง            ยอดรวม 14,384,060.- บาท 
 

    ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้    0    บาท 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 

นายธีระพล ขอใบกลาง  ซึ่งในรายละเอียดแต่ละแผนงาน กระผมขอมอบให้หัวหน้าส านัก 
นายก อบต.   ผู้อ านวยการกอง แต่ละกอง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป 
น.ส.กนกพร มุ่งแฝงกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าส านักปลัด ประชุม ทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 8,779,145 บาท แยกเป็น 
งบบุคลากร    รวม 6,444,040 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม 2,916,720 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 3,527,320 บาท 

/งบด าเนินงาน........ 
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งบด าเนินงาน    รวม 2,291,605 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม   481,605 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม 1,118,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม   300,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม   392,000 บาท 
งบลงทุน    รวม   28,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม    28,500 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม    15,000 บาท 
เงินอุดหนุน    รวม     15,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 374,875 บาท แยกเป็น 
งบบุคลากร    รวม     308,040 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม     308,040 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม      66,835 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม        36,835 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม        30,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นางปริญา นกกระโทก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
งานบริหารงานคลัง  รวม 2,762,100 บาท แยกเป็น 
งบบุคลากร    รวม 2,321,760 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 2,321,760 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม 437,740 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม   176,740 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม   121,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม   130,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม     10,000 บาท 
งบลงทุน    รวม      2,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม       2,600 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 

 
/นางสาว........ 
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นางสาวญาณิชา มุ่งร่มกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม 317,625 บาท 
แยกเป็น 
งบบุคลากร    รวม     210,840 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม      210,840 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม      89,785 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม        44,785 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม        30,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม        15,000 บาท 
งบลงทุน    รวม       17,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม        17,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นางสาวกนกพร  มุ่งแฝงกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าส านักปลัด ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   แยกเป็น 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรวม 15,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม      15,000 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม      15,000 บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รวม 248,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม      248,000 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม      84,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม    140,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม      24,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

แผนงานสังคมสังเคราะห์   รวม 759,875 บาท แยกเป็น 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร    รวม     671,880 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม      671,880 บาท 

 
/งบด าเนิน........ 
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งบด าเนินงาน    รวม      87,995 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม        37,995 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม        50,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 90,000 บาท แยกเป็น 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบด าเนินงาน    รวม  90,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม   90,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

แผนงานการเกษตร   รวม 90,000 บาท แยกเป็น 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบด าเนินงาน    รวม   90,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     80,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม     10,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

งานสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
งบด าเนินงาน    รวม   10,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     10,000 บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

แผนงานงบกลาง   รวม 14,384,060 บาท แยกเป็น 
งบกลาง    รวม  14,384,060 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นายชูชาติ กรังสันเทียะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
แผนงานการศึกษา     แยกเป็น 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม  1,123,600 บาท 
งบบุคลากร    รวม  542,000 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   542,600  บาท 
งบด าเนินงาน    รวม  579,000 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม   114,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม   415,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม     50,000 บาท 

 
/งบลงทุน......... 
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งบลงทุน    รวม      2,600 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม       2,600 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,107,650 บาท 
งบบุคลากร    รวม  2,264,200 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   2,264,200  บาท 
งบด าเนินงาน    รวม 2,349,450 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม    843,350  บาท 
ค่าวัสดุ     รวม 1,456,000 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค    รวม     50,100 บาท 
งบลงทุน    รวม    16,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม     16,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม 2,478,000 บาท 
เงินอุดหนุน    รวม   2,478,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แยกเป็น 
งานกีฬาและนันทนาการ   รวม  255,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม  255,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม   255,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม    70,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม    70,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     70,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 

นายสมชาย  รานอก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
นักวิชาการสาธารณสุข  ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 

แผนงานสาธารณสุข     แยกเป็น 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,283,300 บาท  
งบบุคลากร    รวม 659,800 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 659,800 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม 361,100 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม    58,100 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม  208,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม    95,000 บาท 
งบลงทุน    รวม  22,400 บาท 
ค่าครุภัณฑ์    รวม   22,400  บาท 

/งบเงิน........ 
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งบเงินอุดหนุน    รวม 240,000 บาท 
เงินอุดหนุน    รวม  240,000 บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 845,800 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม   845,800 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     815,800 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม       30,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

นายชูชาติ ขามโนนวัด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
นายช่างโยธาอาวุโส ประชุมทุกท่าน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
แผนงานเคหะและชุมชน     แยกเป็น 
งานไฟฟ้าและประปา    รวม 165,500 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม  60,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม    60,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม   105,500 บาท 
เงินอุดหนุน    รวม    105,500 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   แยกเป็น 
งานบริห ารทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา    รวม 
1,568,670 บาท 
งบบุคลากร    รวม 1,181,080 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 1,181,080 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม 387,590 บาท 
ค่าตอบแทน    รวม   227,590 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     70,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม     90,000 บาท 
 

งานก่อสร้าง    รวม 5,339,800 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม   280,000 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม     250,000 บาท 
ค่าวัสดุ     รวม       30,000 บาท 
งบลงทุน    รวม 5,059,800 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม  5,059,800 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้) 
 
 

 
/นายเกียรติศักดิ์...... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดฯ   
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมทราบ และขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายรายละเอียดร่าง

ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2565  ก่อนที่จะรับหลักการ ในวาระที่ 1 มีผู้ใดจะ
อภิปรายหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติ สมาชิก
สภาฯ ท่านใด เห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง  24  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 
– เสียง งดออกเสียง จ านวน – เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว  จะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินี้ให้

คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณา  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีคณะกรรมการจ านวนเท่าใด อย่างน้อย  
3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  เชิญครับ 

นายงัน  ดีมะลัง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ        ประชุมทุกท่าน กระผม นายงัน ดีมะลัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ขอเสนอ

ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  3 คน ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ            
นายทวี  งามกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุมทุกท่าน กระผม นายทวี  งามกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  7 ขอ

รับรองทีน่ายงัน  ดีมะลัง เสนอ ครับ 
นายเสือ  เปลี่ยนกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุมทุกท่าน กระผมนายเสือ  เปลี่ยนกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ขอ

รับรองทีน่ายงัน ดีมะลัง เสนอ ครับ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หาก 
ประธานสภาฯ  ไม่มี ถือว่าที่ประชุมได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 

ขั้ น ตอนต่ อ ไปขอให้ ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อสมาชิ กที่ เห็ น สมควรเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ 

   โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจ านวนสามคน ตามล าดับ และการเสนอชื่อ
ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  พร้อมทั้งให้มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย  
และขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

นางสมหวัง พลมณ ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสมหวัง พลมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ

นางเปรียว  ปลุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 ค่ะ 

/นายเกียรติศักดิ์…… 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุน  สายแสง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผม นายสุน  สายแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรอง

นางเปรียว  ปลุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 ครับ 

นายจ านรร วนกลาง         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ         ประชุมทุกท่าน กระผมนายจ านรร วนกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ขอ

รับรองนางเปรียว  ปลุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1 ครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ  ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบ     ให้นาง

เปรียว  ปลุกกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 1 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรฯ คนที่ 2 ครับ 
ประธานสภาฯ        
นายสนอง โกสุมภ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง โกสุมภ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอ

นางสาววัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 2 ครับ 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ        
นายสุชาติ  ตูมกลาง         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุชาติ  ตูมกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอ

รับรองนางสาววัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 

นางสุกัญญา พิมพ์กลาง    เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา พิมพ์กลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอ

รับรอง นางสาววัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 ค่ะ  

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบ ให้นางสาว

วัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรฯ คนที่ 3 ครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายมานิตย์....... 
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นางสังเวียน ทิพย์คูนอก  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ขอ

เสนอนายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ      

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นางสาวดาว  ศิริรวง         เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดาว  ศิริรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ขอ

รับ รอง นายกิ ตติ ศั กดิ์  เกลี้ ย งกล าง สมาชิ กสภาฯ  หมู่ ที่  2  เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ 

นางพิมพ์พิดา  บ ารุงกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิมพ์พิดา บ ารุงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอ

รับ รอง นายกิ ตติ ศั กดิ์  เกลี้ ย งกลาง  สมาชิ กสภาฯ  หมู่ ที่  2  เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ 3     อีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ   ถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้

นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบ 
ประธานสภาฯ ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  3  คน  

ประกอบด้วย 
   1. นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   
   2. นางสาววัลลภา  ไทธานี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   
   3. นางเปรียว  ปลุกกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4   

ขอเชิญนายเนตร  ตุ้มมี ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้ทราบ 
นายเนตร  ตุ้มมี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ปลัด อบต. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 ญัตติร่าง

ข้ อบั ญ ญั ติ ที่ ส ภ าท้ อ งถิ่ น ล งมติ รับหลั กการแล้ ว  ถ้ าจะต้ อ งส่ ง ให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย  
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

/ในกรณี...... 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 ขอเสนอแนวทางในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เพ่ือให้สภาฯ 
ได้พิจารณาดังนี้ 

 ก าหนดให้ยื่นค าแปรเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่ 
13 สิงหาคม 2564,วันที่ 16 และ 17 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 

  และก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
19  สิงหาคม  2564 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอแนวทางการก าหนดระยะเวลาเสนอ 
ประธานสภาฯ ค าแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี 

ให้ถือเอาตามที่เสนอนี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายเนตร  ตุ้มมี ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกประธาน 
ปลัด อบต. คณะกรรมการและเลขานุการในวันที่    11  สิงหาคม  2564 เวลา 

15.30 น.   
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ครับ 
ประธาน  
นายธีระพล ขอใบกลาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.  ขอแจ้งเรื่องโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณที่ปี พ.ศ. 2565 ประมาณรายรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 
ดังนั้น โครงการพัฒนาตามหมู่บ้านต่างๆ จึงมีงบประมาณตั้งจ่ายมากบ้าง 
น้อยบ้าง ตามสภาพที่ที่ท าโครงการ แต่ก็จะด าเนินการให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน 

 2. สถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ณ วันนี้ในภาพรวมระดับประเทศยังสูง 
มีผู้ป่วยติดเชื้อสองหมื่นกว่าคนต่อวัน ต าบลโนนเต็งของเราก็มีผู้ป่วยติดเชื้อ
เดินทางกลับมารักษาตัวจ านวนมากขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกวัน โดย
เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ป่วยแล้วไม่มีเตียงรักษา ท าเรื่องขอเดินทาง
กลับมารักษาตัวที่บ้าน 

 ในปัจจุบันได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักคอย
ส าหรับผู้ติดเชื้อ และสถานที่กักตัวส าหรับกลุ่มเสี่ยงในแต่ละต าบล 

/ของต าบล........ 
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  ของต าบลโนนเต็งศูนย์พักคอยของผู้ติดเชื้ออยู่ที่วัดบ้านโนนทอง ส่วน

สถานที่กักตัวส าหรับกลุ่มเสี่ยงจะอยู่ที่วัดบ้านหนองกระทุ่มเตียน แต่จะมี
การย้ายสถานที่กักตัวส าหรับกลุ่มเสี่ยงมาที่วัดบ้านหนองบัวกระจาย 
เนื่องจากได้รับการประสานจากพระครูศรีพัชรคุณ เจ้าคณะต าบลโนนเต็ง 
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวกระจายบอกว่าจะให้ใช้อาคารของวัดจัดเป็น
สถานที่กักตัวส าหรับกลุ่มเสี่ยง 

 3. การให้การช่วยเหลือถุงยังชีพส าหรับผู้ถูกกักตัว ทาง อบต.โนนเต็ง
จะต้องรอรายชื่อผู้ถูกกักตัวจาก รพ.สต.โนนเต็ง  เสนอให้สาธารณสุข
อ าเภอคง และนายอ าเภอคงแจ้งกลับมายัง อบต. ถึงจะเบิกถุงยังชีพไปมอบ
ให้ผู้ถูกกักตัวต่อไป 

 4 . รถกู้ ชีพของ อบต . และรถยนต์หมายเลขทะเบี ยน  กท 770 
นครราชสีมาปัจจุบันใช้รับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปตรวจที่ รพ.คง ท าให้การ
รับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการได้ เพราะอาจเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 
ได้ หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินให้โทรประสาน 1669 โดยตรง เขาจะจัดหารถมา
รับให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ประธาน   ที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 
 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 
 
    (ลงชื่อ      เนตร  ตุ้มมี  ผู้จดรายงานการประชุม  
                               ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 
 

 

    (ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 

/คณะกรรมการ....... 
 
 



-21- 
 

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 
 


