
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  

วันที่  24  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 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
6 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    6     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 ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง วาระ
ที่  1  ขั้นรับหลักการ  โดยมติที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีมติ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนสามคน โดยสภาฯ ได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น. ของวันที่ 
13  สิงหาคม 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และวันที่ 17 สิงหาคม 
2564   ณ  ห้ องประชุมองค์ การบริห ารส่ วนต าบลโนน เต็ ง และ
คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19
สิงหาคม 2564 

/บัดนี้....... 
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 บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ มีมติเห็นควรคงร่าง
เดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

 บัดนี้ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ   และวาระที่ 3 
ขั้นลงมติ) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชั้น 2 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่ 11 
เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  11  

สิงหาคม  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 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564 ซึ่ งได้ พิจารณาไปแล้วในวันที่  20  
สิงหาคม  2564  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธานสภาฯ  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 24 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2564 
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  
2564  ด้วยมติรับรอง 24 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

/ระเบียบ....... 
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ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง  ที่ คณ ะกรรมการที่ สภาท้องถิ่ นตั้ งขึ้ นพิ จารณ าแล้วเสร็จ
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติให ้
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แปรญัตติ   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.25๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง จ านวน 3  คน ตามมติ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ 
เกลี้ยงกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่  2 ,  
นางสาววัลลภา ไทธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง    
หมู่ที่ 3 และนางเปรียว ปลุกกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง หมู่ที่ 4 เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติก าหนดระยะเวลาการยื่น
เสนอค าแปรญัตติ  ตั้งแต่เวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่  
13  สิงหาคม 2564 วันที่  16 สิงหาคม 2564 และวันที่  17 
สิงหาคม 2564 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ชั้น 2 ซึ่งมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง   และตามที่ประธานสภาได้
ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณานั้น  
คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการ  ฯ ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ .ศ.2547 และแก้ ไขเพ่ิ ม เติม  (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔         
และระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้คัดเลือก  กระผม
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
หมู่ที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และนางเปรียว ปลุกกลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ปรากฏว่า
ในส่วนของสมาชิกสภาไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ  และในส่วนของผู้บริหารก็
ไม่เสนอค าแปรญัตติ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาใน
เรื่องท่ีได้รับดังนี้ 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5” 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
/ข้อ 2........ 



-5- 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕64  เป็นต้นไป 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น   45,950,000-  บาท  (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)    

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
           

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 45,950,๐๐๐ 
บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี ้
ก. ด้านบริหารทั่วไป  ยอดรวมทั้งสิ้น 12,496,745.- บาท 

    1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม ๑2,233,745.- บาท 
    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ยอดรวม     263,0๐๐.- บาท 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

    ข. ด้านการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวมทั้งสิ้น ๑1,700,725.-บาท 
    1.แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  ๘,231,25๐.-  บาท 
    2.แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   2,129,10๐.-  บาท 

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม       759,875.-  บาท 
    4.แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม      165,500.- บาท 
    5.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ยอดรวม       90,000.- บาท 
    6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ยอดรวม     ๓25,๐๐๐.- บาท 
   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

 

    ค. ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวมทั้งสิ้น   7,008,470 .- บาท 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        ยอดรวม    6,908,470.- บาท 
    2. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม       100,๐๐๐.- บาท 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
 

    ง. ด้านการด าเนินการอ่ืน    ยอดรวมทั้งสิ้น ๑4,384,060.- บาท 
    1.แผนงานงบกลาง  ยอดรวม         ๑4,384,060.- บาท 

- ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข ( ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วน
ที่  3 ) 

 /ข้อ 5....... 
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    ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    -    บาท 
    - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 

 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข           
 

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   - ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
      

คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้มีมติเห็นควรคงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเต็ง โดยรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง     
(วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) และ (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

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

การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ เป็นไปตามหมวด 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 

/ในกรณี........ 
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ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ ดังกล่าว
แล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ อื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้น  แต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติและพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น 

และสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้บริหารไม่ได้มีการเสนอค าแปรญัตติแต่อย่าง
ใด จึงไม่ต้องมีการประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เพราะคงตาม
ร่างเดิมที่ได้รับหลักการไว้แล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ผมขอพักการประชุม  
ประธานสภาฯ   10 นาที  
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เมื่อที่ประชุมพร้อมขอด าเนินการประชุมต่อในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
ประธานสภาฯ     
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ ได้ผ่านในวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติแล้ว ต่อไปจะได้พิจารณาวาระที่  3      

ขั้นลงมติ ขอเชิญ นายเนตร  ตุ้มมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 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 ่

 
 

/นายเกียรติศักดิ์...... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่

มีการอภิปราย ผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ขอให้ยกมือครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ด้วยคะแนนเสียง  24  
เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายธีระพล ขอใบกลาง      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ ได้ลงมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากนี้จะได้
ด าเนินการตามข้อบัญญัติ เพ่ือพัฒนาต าบลโนนเต็งของเราให้พัฒนายิ่งขึ้น
ต่อไป และขอแจ้งเรื่องโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การจัดตั้งสถานที่พักคอยที่วัดโนนทอง เป็นสถานที่รองรับผู้ที่มีผลการ
ตรวจจากโรงพยาบาลว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019   จ านวน  30  
เตียง  และจัดตั้งสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง
มากักตัวที่วัดบ้านหนองบัวกระจาย  จ านวน  29  เตียง    ที่พักคอยวัด
โนนทองเปิดใช้งานแล้ว  มีผู้ป่วยจ านวน 10 ราย  ส่วนสถานที่กักตัวก าลัง
จัดเตรียมคาดว่าจะเปิดภายในสัปดาห์นี้ 

 2. เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564  จะท าการปูผิวจราจร 
Asphaltic Concrete ในวันนี้ น่ าจะได้ทราบ ว่ าผู้ รับ จ้ างเป็ นรายใด 
ด าเนินการในพ้ืนที่บ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6,บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 
และบ้านดอนสามัคคี หมู่ที ่8  

 3. โครงการเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม คือ ถนน คสล. บ้านทองหลาง
หมู่ที่ 3  และบ้านโนนไร่พัฒนา หมูท่ี ่7 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  ขอฝากถนนสายหนองกก – โนนทอง มีความล าบากในการสัญจรไปมา  
สมาชิกสภาฯ เพราะสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง อยากท าให้เป็นถนนหินคลุก เพ่ือให้สภาพ

ถนนมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

/นายเกียรติศักดิ์........ 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี  
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 
 
 

ประธานปิดการประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

 
 
    (ลงชื่อ    เนตร  ตุ้มมี  ผู้จดรายงานการประชุม  
                               ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 
 

 

    (ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                 ( นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 

 

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 
 


