
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562   

วันที่  25   เดือน ตุลาคม  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 ลาป่วย 
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 นางสาวศิริวรรณ  แสนนอก รองปลัด อบต. ศิริวรรณ  แสนนอก  
5 นางปริญา  นกกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง นางปริญา  นกกระโทก  
6 นายชูชาติ  ขามโนนวัด นายช่างโยธาอาวุโส นายชูชาติ  ขามโนนวัด  
7 นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  

 
สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   23    คน 
ลากิจ     จ านวน    1      คน  
ไม่มาประชุม                     จ านวน    -      คน 
เลขานุการสภาฯ    จ านวน    1     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    7     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  ก่อนเข้าวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มา
ประชุม จ านวน  23  คน ลากิจ จ านวน  1  คน คือ นายจารุวัฒน์ มุ่งรวยกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 นาย
เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
ตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ได้น า
ไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิดประชุม และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ด้วยองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเต็ง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะ
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในการพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลโนนเต็ง 

 นายอ าเภอคง ผู้มีอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    /จึงประกาศ........ 
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  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มี
ก าหนดไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 16  เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง แนะน าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือ นางสาว  
ประธานสภาฯ  ศิริวรรณ  แสนนอก ต าแหน่ง รองปลัด อบต.โนนเต็ง ย้ายมาจาก อบต.

กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 19 เดือน 
สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  19  

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 2 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้วในวันที่ 22 สิงหาคม 
2562 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธานสภาฯ  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 23 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โปรด
ยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2562 ด้วยมติรับรอง 22 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

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

ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
5.1  เรื่อง การพิจารณาร่างจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะขอ 
ประธานสภาฯ อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในการพิจารณาอนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่  1 ขอเชิญ      
นายเนตร ตุ้มมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

นายเนตร  ตุ้มมี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 
ปลัด อบต. ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองสะสม ตามข้อ 87 และข้อ 
89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย”  

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงสถานะการคลัง 
ประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง  ด้วย ปรากฏว่า มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือแก้ไข 
นายก อบต.  ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเต็ง ที่ประสบปัญหาการคมนาคมขนส่ง การสัญจรไปมาและ
การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรของประชาชน และแก้ไขปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในต าบล ปัจจุบัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่ได้อนุมัติประกาศใช้ไปแล้วนั้น ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่ายเพ่ือ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเต็ง ขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งทราบ
ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งได้ใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยความ
ประหยัด และรอบคอบเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนด ภายใต้
อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ 

/ซึ่งขณะนี้...... 
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ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง มีสถานะการคลัง ณ วันที่ 10 
ตุลาคม 2562  ดังนี้ 
1. เงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 12,744,490.11.- บาท  (สิบสองล้านเจ็ด
แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
2. หัก ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน เป็นเงิน  3,136,416.00  บาท (สาม
ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) 
3. ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณ ปี 2563  เป็นเงิน  
4,600,000.00  บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน  5,008,074.11  
บาท (ห้าล้านแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์)  เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของต าบลโนนเต็ง ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง
พิจารณา ดังนี้ 
รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ครั้งที่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  
หน่วยงาน กองช่าง 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   4,999,900  บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้      4,999,900  บาท 

        หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้      4,999,900  บาท 
        1.1 ประเภทถนน ตั้งไว้ 4,827,100  บาท 

1.1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา สาย
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่1 ไปบ้านโนนปอแดง  ช่วงบ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 1 ตั้ง
ไว้  460,000  บาท กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร  หนา 4 
เซนติเมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ  1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า  1,280.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้าที่  144  โครงการล าดับที่  86 
 

1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายสันคลองหนองตอ ไปเขต
ติดต่อบ้านหนองกก ตั้งไว้  250,000  บาท 
ช่วงที่ 1 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30  
เมตร      /หรือมีปริมาตร........ 
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หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  20.25 ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 279.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร 2 
จุด จ านวน 14 ท่อนปูนทรายยาแนว  และดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ 
ช่วงที่ 2 เสริมลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 3 เสริมลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112.875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร 1 จุด จ านวน 6 ท่อน ปูนทรายยาแนวและดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ  
ช่วงที่  4  เสริมลูกรัง  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  5.625  ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 5เสริมลูกรัง  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 89.25ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมทั้ งหมดไม่น้ อยกว่า 509.25 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149  โครงการล าดับที่  91 

 

1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายสันคลองอีสานเขียว ด้านทิศ
ใต้ ไปบ้านหนองอ้ายอู้ก ตั้งไว้  175,300  บาท  
ช่วงที่ 1 เสริมลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  354.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 เสริมลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 390.00ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114 โครงการล าดับที่  9 

 

1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านหนองกก ไปบ้าน
หนองปรือ  (ต าบลหนองหัวฟาน) ตั้งไว้  249,700  บาท 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 432.00ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.20 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

/ปรากฏ....... 
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(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่146
โครงการล าดับที่  88 

 

1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ 3  
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  สายบ้านนายพจน์สกุล  
ลาดเหลา   ไปบ้านนางเลาะ สองสี ตั้งไว้  249,900  บาท 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50  
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  152  โครงการล าดับ
ที่  96 

 

1.1.6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  สาย
บ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  402,600 บาท  
ไปบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่  4 ช่วงบ้านทองหลางหมู่ที่ 3 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร มีไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 744.00 ตาราง
เมตร        
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  60.00 เมตร  หนา 4 เซนติเมตร  (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร หรือรวม
พ้ืนที่ซ่อมสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  130 โครงการล าดับที่  46 

 

1.1.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 
ไปบ้านหนองกก  หมู่ที่ 2 ตั้งไว้  249,000  บาท 
โดยการเสริมลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00เมตร หรือมีพ้ืนที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 4,600.00 ตารางเมตร  เสริมลูกรังปริมาตรไม่น้อย
กว่า  400.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  
133  โครงการล าดับที่  52 

/1.1.8 โครงการ....... 
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1.1.8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลุกสาหร่าย  หมู่ที่ 5 ต าบลโนน
เต็ง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  498,800  บาท 
สายหน้าวัดบ้านตลุกสาหร่ายไปบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 428.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือพ้ืนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า1,712.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 136  โครงการล าดับที่  62 

 

1.1.9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่มเตียน  หมู่ที่ 6
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,000  บาท 
สายบ้านนายเฉลิม จิตรนอก ไปบ้านโนนบ้านนา (ต าบลหนองหัวฟาน) 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  354.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  212.40  ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่155 โครงการล าดับที่ 104 

 

1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเต็ง ไป
บ้านโนนปอแดง ช่วงบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6 ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  299,500  บาท 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15เมตร  หรือมี พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525.00ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110โครงการล าดับที่ 1 
 

1.1.11 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ 7  
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  165,000  บาท
สายบ้านนายดาวเลิศ ถ่ายสูงเนิน  ถึงนานางค า เพ็ญลองตอง 
ช่วงที่ 1 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร  หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 13.60  ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30  
เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 175.95  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเสริม
ลูกรังทั้งหมด กว้าง 4.00 เมตร ยาว525.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร 

/พร้อมป้าย........ 
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 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน1ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 121โครงการล าดับที่ 
23 
 

1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่พัฒนา 
หมู่ที่ 7 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  150,000  
บาท 
สายบ้านนายดวน ขามโนนวัด ไปบ้านนายสมาน หวังข้อกลาง (ระยะทางที่
เหลือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  260.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่119โครงการล าดับที่ 20 

 

1.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสามัคคี หมู่
ที่ 8 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  219,800  
บาท 
สายบ้านนายท า ปลื้มจันอัด และนายแจ้ง ไปบ้านโกรกตะไกร้และไปบ้าน
หนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 
140 โครงการล าดับที่  73 
 

1.1.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลโนน
เต็งอ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,800  บาท 
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองกกหมู่ที่ 2โดยการเสริมลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร หรือมี พ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  
4,440.00 ตารางเมตร เสริมลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 370.00 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  133  โครงการ
ล าดับที่  52 
 

1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,000  บาท 

/สายบ้าน...... 
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สายบ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านบะดาวเรือง (ต าบลหนองบัว) 
กว้าง 4.00 เมตรยาว 354.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 212.40  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หน้าที่ 171  โครงการล าดับที่ 143 
 

1.1.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวกระจาย 
ห มู่ที่  12  ต าบลโนน เต็ ง อ า เภอคง จั งห วัดนครราชสีมา  ตั้ งไว้  
249,900  บาท 
สายบ้านนายอดิเทพ  หมายครอบ ไปถนนเมืองคง - ขามสะแกแสง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  432.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 โครงการล าดับที่ 
123 
 

1.1.17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล(Cape Seal) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  
459,800  บาท 
สายบ้านหนองอ้ายอู้ก  หมู่ที่ 4 ไปบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9ช่วงบ้านหนองบัว
กระจาย หมู่ที่ 12  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 323.00 เมตร  (ไม่มีไหล่
ทาง)  หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,615.00  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ ายประชาสัม พันธ์ โครงการจ านวน  1 ป้ าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่   131  โครงการ
ล าดับ 47 
 

1.2 ประเภทขุดลอกสระ ตั้งไว้  172,800  บาท 
1.2.1 โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่บัวทอง หมู่ที่ 
11 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  172,800 
บาท 
กว้าง 28.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,942.02  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.60  เมตร  จ านวน  10  ท่อนปูนทรายยาแนว  
และดาดคอนกรีตปากท่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

/งานก่อสร้าง....... 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565)   หน้าที่ 183  โครงการล าดับที่  28 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เมื่อเราได้รับทราบรายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะ

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ โดยขออนุมัติทีละโครงการจนครบทุก
โครงการ 
1.1.1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา สาย
บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ไปบ้านโนนปอแดง  ช่วงบ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 1 ตั้ง
ไว้  460,000  บาท กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 160.00 เมตร  หนา 4 
เซนติเมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ  1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า  1,280.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
หน้าที่  144  โครงการล าดับที่  86 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบล 
ประธานสภาฯ โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายสันคลองหนองตอ ไปเขต

ติดต่อบ้านหนองกก ตั้งไว้  250,000  บาท 
ช่วงที่ 1 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30  
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  20.25 ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรัง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 279.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.30 
เมตร 2 จุด จ านวน 14 ท่อนปูนทรายยาแนว  และดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กปากท่อ 
ช่วงที่ 2 เสริมลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 3 เสริมลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 112.875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร 1 จุด จ านวน 6 ท่อน ปูนทรายยาแนวและดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ  
ช่วงที่  4  เสริมลูกรัง  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  5.625  ลูกบาศก์เมตร 

 
/ช่วงที่ 5....... 
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ช่วงที่ 5 เสริมลูกรัง  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 89.25ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมทั้ งหมดไม่น้ อยกว่า 509.25 ลูกบาศก์ เมตร  พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149  โครงการล าดับที่  91 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกยีรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ต าบล 
ประธานสภาฯ โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายสันคลองอีสานเขียว ด้านทิศ

ใต้ ไปบ้านหนองอ้ายอู้ก ตั้งไว้  175,300  บาท  
ช่วงที่ 1 เสริมลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  354.00 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 เสริมลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 390.00ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114 โครงการล าดับที่  9 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 
ประธานสภาฯ ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านหนองกก ไปบ้าน

หนองปรือ  (ต าบลหนองหัวฟาน) ตั้งไว้  249,700  บาท 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 432.00ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.20 
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่146โครงการล าดับที่  
88 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  สายบ้านนายพจน์สกุล  

ลาดเหลา   ไปบ้านนางเลาะ สองสี ตั้งไว้  249,900  บาท 
/กว้าง 4.00 เมตร...... 
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กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50  
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  152  โครงการล าดับ
ที่  96 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  สาย

บ้านโนนเต็ง  หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  402,600 บาท  
ไปบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่  4 ช่วงบ้านทองหลางหมู่ที่ 3 
ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร มีไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 744.00 ตาราง
เมตร        
ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  60.00 เมตร  หนา 4 เซนติเมตร  (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร หรือรวม
พ้ืนที่ซ่อมสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,104.00 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  130 โครงการล าดับที่  46 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 ต าบล 
ประธานสภาฯ โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ที่ 4 

ไปบ้านหนองกก  หมู่ที่ 2 ตั้งไว้  249,000  บาท 
โดยการเสริมลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150.00เมตร หรือมีพ้ืนที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 4,600.00 ตารางเมตร  เสริมลูกรังปริมาตรไม่น้อย
กว่า  400.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  
133  โครงการล าดับที่  52 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

 
/นายเกียรติศักดิ์....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิว 
ประธานสภาฯ จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตลุกสาหร่าย หมู่ที่ 5 ต าบลโนน

เต็ง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  498,800  บาท 
สายหน้าวัดบ้านตลุกสาหร่ายไปบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 428.00 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือพ้ืนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า1,712.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 136  โครงการล าดับที่  62 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่มเตียน  หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ   ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,000  บาท 

สายบ้านนายเฉลิม จิตรนอก ไปบ้านโนนบ้านนา (ต าบลหนองหัวฟาน) 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  354.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  212.40  ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่155 โครงการล าดับที่ 104 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ ไปบ้านโนนปอแดง ช่วงบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6 ต าบลโนนเต็ง 

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  299,500  บาท 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15เมตร  หรือมี พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525.00ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1ป้าย(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110โครงการล าดับที่ 1 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.11 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 
ประธานสภาฯ ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  165,000  บาท

สายบ้านนายดาวเลิศ ถ่ายสูงเนิน  ถึงนานางค า เพ็ญลองตอง 
ช่วงที่ 1 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร      /หรือปริมาตร...... 
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หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 13.60  ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30  
เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 175.95  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเสริม
ลูกรังทั้งหมด กว้าง 4.00 เมตร ยาว525.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน1ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 121โครงการล าดับที่ 23 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่พัฒนา 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  150,000  

บาท 
สายบ้านนายดวน ขามโนนวัด ไปบ้านนายสมาน หวังข้อกลาง (ระยะทางที่
เหลือ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  260.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่119โครงการล าดับที่ 20 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสามัคคี หมู่ 
ประธานสภาฯ ที่ 8 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  219,800  

บาท 
สายบ้านนายท า ปลื้มจันอัด และนายแจ้ง ไปบ้านโกรกตะไกร้และไปบ้าน
หนองอ้ายอู้กหมู่ท่ี 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตรหนา 0.15เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 140 โครงการล าดับ
ที่  73 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบล 
ประธานสภาฯ   โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,800  บาท 

/สายบ้าน....... 
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สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองกกหมู่ที่ 2โดยการเสริมลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร หรือมี พ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  
4,440.00ตารางเมตร เสริมลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 370.00 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  133  โครงการ
ล าดับที่  52 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 
ประธานสภาฯ   ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้  249,000  บาท 

สายบ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านบะดาวเรือง (ต าบลหนองบัว) 
กว้าง 4.00 เมตรยาว 354.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 212.40  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  หน้าที่ 171  โครงการล าดับที่ 143 

มติทีป่ระชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวกระจาย 
ประธานสภาฯ หมู่ที่  12  ต าบลโนน เต็ ง อ า เภอคง จั งห วัดนครราชสีมา  ตั้ งไว้  

249,900  บาท 
สายบ้านนายอดิเทพ  หมายครอบ ไปถนนเมืองคง - ขามสะแกแสง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  432.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 โครงการล าดับที่ 
123 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 

นายเกียรติศกัดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล(Cape Seal) 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  

459,800  บาท 
 

/สายบ้าน...... 
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สายบ้านหนองอ้ายอู้ก  หมู่ที่ 4 ไปบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9ช่วงบ้านหนองบัว
กระจาย หมู่ที่ 12  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 323.00 เมตร  (ไม่มีไหล่
ทาง)  หรือมีพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 1,615.00  ตารางเมตร พร้อม
ป้ ายประชาสัม พันธ์ โครงการจ านวน  1 ป้ าย (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่   131  โครงการ
ล าดับ 47 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.18 โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่บัวทอง 
ประธานสภาฯ ห มู่ที่  11 ต าบลโนน เต็ ง อ า เภอคง จั งห วัดนครราชสีมา ตั้ งไ ว้  

172,800 บาท 
กว้าง 28.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  2,942.02  ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.60  เมตร  จ านวน  10  ท่อนปูนทรายยาแนว  
และดาดคอนกรีตปากท่อ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 
ป้าย (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่ 
183  โครงการล าดับที่  28 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่เห็นชอบ  
-  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี   ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ 
รองประธานสภาฯ แก้ไขปัญหาของต าบลโนนเต็งของเรา ถึงแม้งบประมาณแต่ละหมู่บ้านจะไม่

เท่ากัน แต่เราพิจารณาจากความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน การพัฒนา
ของบ้านเราต้องขับเคลื่อนตลอดเวลา 

นางสมหวัง พลมณี   ขอบคุณนายก อบต. ที่น าลูกรังไปด าเนินการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน  
สมาชิกสภาฯ  ขอฝากเรื่องถนนที่ขยายไหล่ทาง อยากให้รีบด าเนินการโดยเร็ว 
นางสังเวียน ทิพย์คูนอก   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคลองที่ขาด เพราะสัญจรไปมาไม่สะดวก 
สมาชิกสภาฯ  
นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  ขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาต าบลของเรา 
สมาชิกสภาฯ  
 

/นายเกียรติศักดิ์...... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญท่านธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง   ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกทุกท่านที่ลงมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
นายก อบต. ในครั้งนี้  การแก้ปัญหาในครั้งนี้ก็แก้ปัญหาได้บางส่วน ยังไม่สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด แต่จะได้ด าเนินการในคราวต่อไป และขอ
แจ้งงานโครงการ/กิจกรรมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้ 

 1. หลังจากวันนี้จะได้รีบด าเนินการจัดท าโครงการที่สภาได้อนุมัติให้จ่าย
ขาดโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 2. ส าหรับโครงการก่อสร้างที่ยังคงค้างคาอยู่ จะได้เร่งรัดด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งปัญหาที่สมาชิกทุกท่านได้ฝากให้ทางผู้บริหารแก้ไข จะ
ได้ด าเนินการให้ทุกท่านโดยเร็ว 

 3. วันที่ 13 ตุลาคม 2562 และวันที่ 23 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมที่อ าเภอคง 

 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต าบลโนนเต็ง เราได้รับ
คะแนน 85.40 เป็นอันดับ 8 ของระดับจังหวัดนครราชสีมา 

 5. โครงการจังหวัดสะอาด อ าเภอคง ได้อันดับ 1 ของจังหวัด 
 6. ปัญหาภัยแล้ง ต าบลโนนเต็งของเราทุกหมู่บ้านใช้น้ าบาดาลเกือบทุก

หมู่บ้าน ขอให้ทุกหมู่บ้านใช้น้ าโดยประหยัด 
 7. การเพ่ิมเติมแผนจะต้องด าเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังมี

ปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่ และปัญหาเก่าที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 8. การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จะจัด

แบบเรียบง่าย โดยนิมนต์เจ้าคณะต าบลและพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขต
ต าบลโนนเต็ง มาร่วมกิจกรรม 

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)........ 
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    (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 
 


