
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
วันที่  15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ชั้น 2 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง ประธานสภาฯ เกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  
2 นายวิริยะ  บวรวชิรเมธี รองประธานสภาฯ วิริยะ  บวรวชิรเมธี  
3 นายเสือ  เปลี่ยนกลาง ส.อบต. หมู่ 1 เสือ  เปลี่ยนกลาง  
4 นายเทอด  งามสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 1 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 - ลาป่วย 
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 - 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 นางอุไร  เหมนิธิ รองนายก อบต. อุไร  เหมนิธิ  
3 นายทวี  เกลี้ยงกลาง รองนายก อบต. ทวี  เกลี้ยงกลาง  
4 นายสืบ  ปลั่งกลาง เลขานุการนายกฯ สืบ  ปลั่งกลาง  
5 นายชูชาติ  ขามโนนวัด นายช่างโยธอาวุโส ชูชาติ  ขามโนนวัด  
6 นางสาวจิราพชัร  ฝอฝน นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ จิราพัชร  ฝอฝน  
7 นางสาวอินทุอร  โพธิ์ศรี นิติกรปฏิบัติการ อินทุอร  โพธิ์ศรี  

สมาชิกสภาฯ มีทั้งหมด     จ านวน   24    คน 
มาประชุม                           จ านวน   22    คน 
ลากิจ     จ านวน    -      คน 
ลาป่วย     จ านวน    2     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   22   คน ลาป่วยจ านวน  2  คน คือ นางสุกัญญา พิมพ์กลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  และ
นายจารุวัฒน์  มุ่งรวยกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9    นายเกียรติศักดิ์  จงเพ็งกลาง  ประธานสภาฯ เป็นประธาน
ในที่ประชุม  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้    เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่า
สมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา  และ
ประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ด้วย ได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่อง การขอ 
ประธาน  จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 

 ที่ประชุม รับทราบ 
/มีก าหนด....... 
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 8 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  8  

กุมภาพันธ์  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 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2564 ซึ่ งได้ พิจารณาไปแล้วในวันที่  11  
กุมภาพันธ์  2564  และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเต็ง ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผม 
ประธาน  จะขอมติครับ ขณะนี้องค์ประชุม 22 เสียง สมาชิกสภาท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2564 
โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  
2564  ด้วยมติรับรอง 22 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5           เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

5.1 เรื่อง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ยื่นญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ขอเชิญนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ตลอดจนรายละเอียดการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสม ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบต่อไป 

/นายธีระพล....... 
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นายธีระพล ขอใบกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต. ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์จาก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ว่าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการประสบปัญหาด้านการคมนาคม จากการใช้ถนน
ภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตลอดจนขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรซึ่งมีสภาพช ารุด ทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลโนนเต็ง เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งพิจารณา 
อนุมัติต่อไป 

 ในส่วนของรายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม จะได้มอบให้ปลัด อบต. และ
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อไป 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธาน ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
นายเนตร  ตุ้มมี เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

 
/ทั้งนี้........ 
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 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง ขอเชิญรักษาการผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอ 
ประธาน อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบต่อไป 
นายชูชาติ  ขามโนนวัด เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
รักษาการ ผอ.กองช่าง รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ครั้งที่  1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น รวม  2,550,000  บาท  แยกเป็น 

 1. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  รวม  2,550,000  บาท 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  2,550,000  บาท 
 1.1 ประเภทถนน  ตั้งไว้  2,550,000  บาท 

1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1  ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
สายสันคลองหนองตอไปเขตติดต่อบ้านหนองกก  
ช่วงที่ 1 เสริมลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2  เสริมลูกรังกว้าง 3.00  เมตร ยาว  33.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  99.00  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3  กว้าง  4.00  เมตรยาว  1,310.00  เมตรหนา  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,240.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. Ø 0.30  เมตร 7 จุด จ านวน  45 ท่อน, ท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 
1 จุด จ านวน 10 ท่อน ปูนยาแนวและดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  149  
โครงการล าดับที่  91  ตั้งไว้  453,000  บาท 
 

1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ไปโคกอีจ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 546.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,184.00  
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 

 
/ปรากฏ........ 



-6- 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
แล ะ เป ลี่ ย น แป ล ง  ฉ บั บ ที่  1 ห น้ าที่   6  โค รงก ารล า ดั บ ที่   8                
ตั้งไว้  400,000  บาท 
 

1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านทองหลาง หมู่ที่  3 
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
สายสันคลองอีสานเขียวเชื่อมเขตชลประทาน ถนนดินกว้าง  4.00 เมตร
ยาว  120.00  เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  678.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรังกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 120.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  480.00  
ตารางเมตร วางท่อคสล.  Ø 1.00 เมตร จ านวน 3 แถว จ านวน 18  
ท่อน ปูนยาแนวและดาดคอนกรีต เสริม เหล็กปากท่อ  พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
และเปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่  1 หน้ าที่   13  โครงการล าดั บที่   28            
ตั้งไว้  300,000  บาท 
 

1.1.4 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมเสริมลูกรังบ้านหนองกระทุ่ม
เตียน หมู่ที ่6  ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
สายบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6  ไปเขตติดต่อบ้านบะดาวเรือง ( ต าบล
หนองบัว )  ถนนดิน กว้างรวม  7.00 เมตร ยาวรวม  730.00 เมตร    
สูงเฉลี่ย  0.50 -1.20  เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,324.37 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคสล. Ø 0.40  เมตร (เดิม)       
1  จุด จ านวน  9 ท่อน, ท่อ คสล.ø  0.60  เมตร  1  จุด  จ านวน  9  
ท่อน, ท่อคสล.ø  0.80  เมตร 1  จุด จ านวน  9  ท่อน และปูนยาแนว
ดาดปากคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อพร้อมเสริมลูกรัง กว้าง 4.00  เมตร 
ยาว   395.00  เมตร หนา   0.15  เมตร หรือมี พ้ื นที่ ไม่น้ อยกว่ า  
1,580.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  
ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
และเปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่  1 หน้ าที่   13  โครงการล าดั บที่   28            
ตั้งไว้  498,000  บาท 
 

/1.1.5 โครงการ...... 
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1.1.5  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9    ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
ไปแยกบ้านหนองปรือเชื่อมเขตต าบลหนองหัวฟาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
546.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี พ้ืนที่ ก่อสร้างไม่น้ อยกว่า  
2,184.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 
ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
แล ะ เป ลี่ ย น แป ล ง  ฉ บั บ ที่  1 ห น้ าที่   6  โค รงก ารล า ดั บ ที่   9                
ตั้งไว้  400,000  บาท 
 

1.1.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทองหมู่ที่ 9 ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
สายบ้านโนนทองหมู่ที่  9  ไปบ้านหนองกก หมู่ที ่ 2  
ช่วงที่ 1 กว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมรวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 8,750.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมลูกรั งปริมาตรไม่น้อยกว่า 
200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  133  
โครงการล าดับที่  52  ตั้งไว้  199,000  บาท 
 

1.1.7  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 
ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
สายบ้านนางสมบัติเรียวกลาง ไปบ้านหนองหญ้าขาว (ต าบลหนองบัว) 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  409.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,636.00  ตารางเมตร พร้อมประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  171  
โครงการล าดับที่  144  ตั้งไว้  300,000  บาท 

 
/นายเกียรติศักดิ์....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายในรายละเอียดการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 
 ( สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายข้อสงสัยในรายละเอียดโครงการและจุดที่

ด าเนินการจนครบ และไม่มีข้อสงสัย) 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะได้เชิญ 
ประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชี้แจงขั้นตอนการลงมติอนุมัติให้จ่าย

ขาดเงินสะสมต่อไป 
นายเนตร  ตุ้มมี   ในการลงมติพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จะต้องพิจารณาขอมติ 
ปลัด อบต. ทีละโครงการ ไปจนครบทั้ง 7 โครงการ 
นายเกียรติศกัดิ์ จงเพ็งกลาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมต ิ
ประธาน ที่ประชุมทีละโครงการ 

1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1  ต าบล
โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
สายสันคลองหนองตอไปเขตติดต่อบ้านหนองกก  
ช่วงที่ 1 เสริมลูกรัง กว้าง  4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  200.00  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2  เสริมลูกรังกว้าง 3.00  เมตร ยาว  33.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  99.00  ตารางเมตร 
ช่วงที่ 3  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  1,310.00  เมตร หนา  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,240.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. Ø 0.30  เมตร 7 จุด จ านวน  45 ท่อน, ท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 
1 จุด จ านวน 10 ท่อน ปูนยาแนวและดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  149  
โครงการล าดับที่  91  ตั้งไว้  453,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนเต็ง 
ประธาน    อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 1 ไปโคกอีจ้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 546.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,184.00  
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

 
/(ปรากฏใน....... 
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(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
แล ะ เป ลี่ ย น แป ล ง ฉ บั บ ที่  1 ห น้ าที่   6  โค รงก ารล า ดั บ ที่   8               
ตั้งไว้  400,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.3 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 
ประธาน    ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายสันคลองอีสานเขียวเชื่อมเขตชลประทาน ถนนดินกว้าง  4.00 เมตร
ยาว  120.00  เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  678.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรังกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 120.00  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  480.00  
ตารางเมตร วางท่อคสล.  Ø 1.00 เมตร จ านวน 3 แถว จ านวน 18  
ท่อน ปูนยาแนวและดาดคอนกรีต เสริม เหล็กปากท่อ  พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
และเปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่  1 หน้ าที่   13  โครงการล าดั บที่   28            
ตั้งไว้  300,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.4 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมเสริมลูกรังบ้านหนองกระทุ่ม 
ประธาน เตียน หมู่ที ่6  ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายบ้านหนองกระทุ่มเตียน หมู่ที่ 6  ไปเขตติดต่อบ้านบะดาวเรือง ( ต าบล
หนองบัว )  ถนนดิน กว้างรวม  7.00 เมตรยาวรวม  730.00 เมตร    
สูงเฉลี่ย  0.50 -1.20  เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,324.37 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคสล. Ø 0.40  เมตร (เดิม)       
1  จุด จ านวน  9 ท่อน, ท่อ คสล.ø  0.60  เมตร  1  จุด  จ านวน  9  
ท่อน, ท่อคสล.ø  0.80  เมตร 1  จุด จ านวน  9  ท่อน และปูนยาแนว
ดาดปากคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อพร้อมเสริมลูกรังกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว   395.00  เมตร หนา   0.15  เมตร หรือมี พ้ื นที่ ไม่น้ อยกว่ า  
1,580.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  
ป้าย 

/(ปรากฏใน........ 



-10- 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
และเปลี่ ยนแปลง ฉบั บที่  1 หน้ าที่   13  โครงการล าดั บที่   28             
ตั้งไว้  498,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.5  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9    ต าบล 
ประธาน    โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

ไปแยกบ้านหนองปรือเชื่อมเขตต าบลหนองหัวฟาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
546.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมี พ้ืนที่ ก่อสร้างไม่น้ อยกว่า  
2,184.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 
ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
แล ะ เป ลี่ ย น แป ล ง  ฉ บั บ ที่  1 ห น้ าที่   6  โค รงก ารล า ดั บ ที่   9                
ตั้งไว้  400,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทองหมู่ที่ 9 ต าบลโนนเต็ง 
ประธาน    อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายบ้านโนนทองหมู่ที่  9  ไปบ้านหนองกก หมู่ที ่ 2  
ช่วงที่ 1 กว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง  3.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ซ่อมแซมรวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 8,750.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 
200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  133  
โครงการล าดับที่  52  ตั้งไว้  199,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

/นายเกียรติศักดิ์....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง 1.1.7  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 10 
ประธาน    ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   

สายบ้านนางสมบัติเรียวกลาง ไปบ้านหนองหญ้าขาว (ต าบลหนองบัว) 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  409.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,636.00  ตารางเมตร พร้อมประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ป้าย 
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  171  
โครงการล าดับที ่ 144  ตั้งไว้  300,000  บาท 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง ไม่อนุมัติ  -  
เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ 
นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีประชาชนสอบถามเรื่องถนนผ่านอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อที่มีการขุดถนน 
ประธาน เพ่ือท าท่อลอด  ขุดแล้วแต่ไม่ด าเนินการก่อสร้างท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

ผมได้ชี้แจงไปว่าไม่ใช่โครงการของ อบต. ขอให้ท่านนายกฯ ได้ประสานทาง
ชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

นายธีระพล ขอใบกลาง       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายก อบต.  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังนี้ 

จะได้ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามรายละเอียด และด าเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป 

 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองอ้ายอู้ก หมู่ 4 ถึงบ้านโนนเต็ง 
หมู่ 1 จากงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะมีการแข่งขันราคาของผู้รับจ้าง อาจท าให้มี
เงินเหลือจ่ายเพื่อท าโครงการในประเภทเดียวกันต่อไป 

 - โครงการก่อสร้างท่อลอดของชลประทาน ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้ขอให้
ประสานผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะได้
ประสานกับนายช่างชลประทานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป  หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ได้ช่วยชี้แจง
โครงการนี้ด้วยครับ ว่าเป็นโครงการของชลประทาน ไม่ใช่ของ อบต. 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/นายเกียรติศักดิ์....... 
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นายเกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง มีท่านใดจะอภิปรายหรือชี้แจงเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่  
ประธาน   หากไม่มี 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 
 


