
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

 
สมาชิกเข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายทองหล่อ  จินโจ   ประธานสภาอบต. หมู่ที่ ๗ 
  ๒. นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง  รองประธานสภาอบต. หมู่ที่ ๒๑ 
  ๓. นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข  เลขานุการสภาอบต. หมู่ที่ ๑๒ 
  ๔. นายสุวรรณโชติ  พันชมภ ู  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  ๑ 
  ๕. นายวินัย  เอ่ียมสุวรรณ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที ่๒ 
  ๖. นายนพดล  เพ็ชรทราย  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ 
  ๗. นายสมยศ  เทือกชาลี   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔ 
  ๘. นางสาวนุชนาฎ  เดชนอก  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ 
  ๙. นางสาวก้าน  อานิสงส์   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖ 
  ๑o. นายมนูญ  บุญเศษ   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘ 
  ๑๑. นายทองแดง  มาลาศรี  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ 
  ๑๒. นางเบญจมาภรณ์  ศิริสุนทร  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐ 
  ๑๓. นายชยุต  สมอ่อน   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๑ 
  ๑๔. นายสมจิตร  ผมทำ   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๓ 
  ๑๕. นายบุญถม  ห่อไธสง   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๔ 
  ๑๖. นายภีระชัย  เที่ยงลุน  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๕ 
  ๑๗. นายชัยพร  แก่นดี   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๗ 
  ๑๙. นายตู้  ศรีเพชร   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๙ 
  ๒0. นายไสว  แสนวงค ์   สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 
สมาชิกผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. นางลมัย  บุญประกอบ    สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๖ ลากิจ 
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายเสวียน  สุทธิไชยา   นายก อบต. 
  ๒. นายอนันต์  จันทรานุวงศ์  รองนายก อบต. 
  ๓. นายประมวล  ผาสุข   รองนายก อบต. 
  ๔. นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล  เลขานุการนายก อบต. 
  ๕. นายเกียรติพงศ์  บุญผุด  ปลัด อบต. 
  ๖. นายคาวี  เฉลิมวรวงค์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๖ 
  ๗. นายบุญโฮม  ติคำรัมย์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
 



๒ 
 

 
 

 เริ่มประชุมเวลา   0๙.๑๕ น. 
นายทองหล่อ จินโจ            - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมจะได้จุดธูปเทียน และเชิญสมาชิกทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ)  ยืนขึ้นแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว 

ผมขอเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 -  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ทุกท่าน 
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
                    ๒. ระเบียบวาระการประชุม 
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีมติในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕  
มีกำหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี้ ถึงคราวกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ได้เสนอญัตติเรื ่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) เพื่อดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมปัจจุบัน และ
ประธานสภาฯได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในข้อ ๔0 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
แล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา  
0๙.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอแสดงความนับถือ นายทองหล่อ จินโจ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ. ศ.๒๕๖๕  

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีมติในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๖ มีกำหนด ๔ 
สมัยฯละไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น และกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



๓ 
 

 
 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัย
สามัญ สมัยที ่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศมาเพื ่อทราบ ทั ้งนี้ 
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังทุกท่านเตรียมความ
พร้อมเพื่อประชุมสภาฯตามกำหนดสมัยประชุมดังกล่าว จึงประกาศมาให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖๕   

   ลงชื่อ  นายทองหล่อ จินโจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายทองหล่อ จินโจ -      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้มีมติในคราวประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มี
กำหนด ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น 

   บัดนี้ถึงคราวกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้เสนอ
ญัตติเรื ่อง เพิ ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) เพ่ือดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมปัจจุบัน และ
ประธานสภาฯได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในข้อ ๔0 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
แล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา  
0๙.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายทองหล่อ จินโจ - จากรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
(ประธานสภาฯ)   2565 ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ (ครั้งที่ ๒)  
   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติรับรอง ๑๘ เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุม - งดออกเสียง ๒ เสียง 



๔ 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วน 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารนาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ๖.๑ ญัตติเรื่องเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  
   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   ครั้งท่ี ๖ 
นายทองหล่อ จินโจ - เชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสวียน สุทธิไชยา        - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนำเรียนให้สภา 
(นายกฯ)  ได้รับทราบเป็นเบื้องต้น เนื่องจากในแผนพัฒนาเพ่ิมเติม ทาง ต. โนนรังของ

เราได้รับงบประมาณในการจัดสรรน้ำประปาขนาดใหญ่ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู ่ที ่ ๑๔ และหมู่ที ่ ๒๑ ซึ ่งได้รับรายงานจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ แตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ทำให้ผมต้องรีบเร่งหา
ทางแก้ไข อยากให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลประโยชน์จากน้ำปะปาทั้งสอง
แห่ง จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทั้งสอง
หมู่บ้าน เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้
น้ำที่สะอาดและเพื่อที่จะใหสภาได้รับทราบปัญหาแล้วพิจารณาเห็นชอบ 
และบรรจุเข้าในแผนพัฒนา ซึ่งรายละเอียดต่างๆขอมอบหมายให้ท่านปลัด
ได้ชี้แจงครบั 

นายเกียรติพงศ์ บุญผุด  - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ 
(ปลัดฯ)   ได้นำเรียน ปัญหาเดิมของทั้งสองหมู่บ้าน คือ ระบบประปาของหมู่ที่ ๑๔ 

และหมู่ท่ี ๒๑ ช่วงที่ได้รับงบประมาณมาก่อสร้าง ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๒ เนื่องจากในช่วงการก่อสร้างประสบปัญหาภัยแล้ง เป้าหมายที่ว่าจะ
มีน้ำใช้ให้กับพ่ีน้องประชาชน ทั้งสองหมู่บ้าน เกิดภาวะแห้งแล้งแหล่งน้ำไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงาน แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของระบบการสูบน้ำ การใช้ไฟฟ้าทั้งสองแห่งก็ทำให้พ่ีน้อง
ประชาชนไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ำก็ไม่อาจที่จะเข้าไปบริหารจัดการน้ำได้ การจัดเก็บค่าน้ำ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงเกิดการทิ้งร้างโดยเฉพาะหมู่ที่ 
๑๔ ได้ปล่อยทิ้งให้รกร้าง ซึ่ง ต.โนนรังของเราได้เกิดภาวะแห้งแล้งติดต่อกัน
นานถึง ๓ ปี ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนว่าได้มีการลงสื่อโซเชียลเพราะ
ปัญหาที่ก่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจึงได้มีการ
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ให้คณะกรรมการไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รับฟังปัญหา และแนวทางการ
แก้ไข ซึ ่งในส่วนของทั ้งสองหมู ่บ้าน ก็เสนอแนวทางการแก้ไขว่าสิ ่งที่
ดำเนินการได้ในตอนนี้ก็คือ ควรตัดระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก เดือน
หนึ่งค่าใช้จ่ายประมาณ ๗,000-๘,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงจึงเสนอให้
มาใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาทดแทน พอมาตรวจสอบโดยละเอียด ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโซล่าเชลล์ก็ไม่มีในแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  จึงไม่
สามารถดำเนินการได้ซึ ่งถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ซึ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ทางท่านผู้บริหารท้องถิ่นก็รับฟังปัญหามาทาง
ฝ่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือในเรื่องของเงินงบประมาณที่ผมได้
รับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณจึงได้เสนอว่าเห็นควรที่จะ
จัดทำแผนตรงนี้เข้าไปก่อน เพ่ือเป็นกรอบที่จะเข้าไปใช้จ่ายงบประมาณ ใน
โอกาสภายหน้าเพื่อที่จะใช้แผนพัฒนาของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้น
แผนตรงนี้ของเดิมไม่มี เมื่อไม่มีก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม เพื่อให้มีแผน
เกิดข้ึนเพื่อจะนำไปทำกรอบงบประมาณ  ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ซึ่ง
กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะนำเสนอ 
แก้ไขปัญหา เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างคร่าวๆ ซึ ่งในแผนพัฒนาปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ก็เคยเสนอเพิ่มเติมมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้ว ส่วนหนึ่งที่
นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและบางส่วนนำไปจ่ายขาด
เงินสะสมซึ่งทางสภาได้เห็นชอบในคราวที่แล้ว ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่
จำเป็นจะต้องเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นกรอบสามารถที่จะไปใช้วงเงินได้ตาม
ระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีแผนก็จะไปแก็ไขปัญหาให้พี ่น ้อง
ประชาชนไม่ได้ จัดทำงบประมาณไม่ได้ ถ้ามีแผนถ้ามีแผนแล้วสามารถที่
ใช้ได้ทั้งการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือนำไปจัดทำครงการจ่ายขาดเงินสะสม ก็จะสามารถ
ดำเนินการได้ถ้าหากว่ามีแผนแล้ว เพราะฉะนั้นแผนตรงนี้เมื่อจะมาเป็น
แผนได้ก็ต้องผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน และต้องผ่านกระบวนการ
จัดทำร่างของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนรังให้ความเห็นชอบ เมื่อแผนได้รับความเห็นชอบแล้ว ก็เป็นอำนาจ
หน้าที ่ของท่านนายกฯจะได้นำเสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภาฯเพื่อให้สภาฯ
เห็นชอบ ก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ ตามระเบียบที่เกี ่ยวข้องเพราะฉนั้น
ตามโครงการที่เสนอมีอยู่ ๓ โครงการ  
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     โครงการแรก ในแบบ ผ0๒ หน้าแรก รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ยุทธศาตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นโครงการที่ทาง
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ระดับอำเภอ ขอรับงบประมาณ 
เป็นงบสนับสนุน หรืออุดหนุน เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ในระดับอำเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางศูนย์ช่วยเหลือที่มีการจัด 
ตั้งขึ้น โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ 
ในการที่จะอุดหนุนให้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน จนถึงสิ้นปีงบประมาณในปีนี้ 
ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังตั้งไว้ งบประมาณ ๓0,000 บาทจะ
อุดหนุนไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง แต่ศูนย์กลางความช่วยเหลือ
จะตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในการ
แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 
      ส่วนโครงการที่สอง การแก้ไขปัญหาในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
คือโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเชลล์ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำในระบบ
ประปาขนาดใหญ่ ซึ่งในแผงโซล่าเชลล์ตรงนี้ในระบบจริงๆ ใช้อยู่ประมาณ 
๑๖ แผงเป็นขั้นต่ำพร้อมทั้งเครื่องปั๊มน้ำ เมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะเข้าไป
ตัดระบบไฟฟ้า คือ จากเคยสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าปกติที่มีค่าไฟสูง ภาระ
ค่าใช้จ่ายสูง ต่พอระบบโชล่าเชลล์เข้าไปทดแทนภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลง 
หลังจากติดตั้งระบบนี้เข้าไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ำของแต่ละหมู่บ้านที่จะเข้าไปดูแล และท่ีจะได้ออกระเบียบในเรื่อง
ของการจัดเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำมาใช้บริหาร 
พัฒนาระบบน้ำประปาของทั้งสองหมู่บ้าน นี่คือ โครงการที่ ๑ และโครงการ
ที่ ๒ ของ ผ0๒ หน้าที่สอง เป็นระบบเดียวกันทั้งสองหมู่บ้านคือ หมู่ที่ ๑๔ 
และหมู่ที่ ๒๑ ซึ่งงบประมาณที่วางไว้คร่าวๆ ประมาณ ๓00,000 บาท  
นี่คือโครงการระบบโซล่าเชลล์เพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภค
ให้แก่พ่ีน้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเร่งด่วน ถ้าหาก
ว่าสภาฯเห็นชอบแผนเพิ่มเติมตรงนี้ ท่านนายกฯก็จะนำไปประกาศใช้
หลังจากประกาศใช้ไป ๓0 วัน แล้ว วิธีการก็อาจจะไปใช้ในเรื่องของจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหา งบประมาณซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมใน
รอบแรกได้ใช้จ่ายไปแล้ว แต่ตรงนี้ถ้ามีงบเหลือพอที่จะให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้นำไปแก้ไขปัญหาอันเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนได้ในบางส่วน ก็นำ
เรียนคร่าวๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาในลำดับต่อไป 
ขอบคุณครับ 
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ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม(ครั้งที่๖/๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
คำนำ 

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื ่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓0 ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและ
ความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้
โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕) ขึ้น 

   ๑. เหตุผลและความจำเป็น 
 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีภาระกิจสำคัญใน
การพัฒนาท้องถิ ่นในเขตพื้นที ่รับผิดชอบเพื ่อพัฒนาคุณภาพชิวิตของ
ประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓0 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและ
ความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้
โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่๖/๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ 



๘ 
 

 
 

เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพิ ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารประกาศใช้ 
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ครั้งที่๖/๒๕๖๕ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การจัดทำแผนงานโครงการในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันมากท่ีสุด และพร้อมจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
 ๒.๒ เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี  
 ๒.๓ เพ่ือเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๕  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑  

ข้อ  ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม



๙ 
 

 
 

มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
 



๑๐ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๖/๒๕๖๕) 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่ได้มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ชุมพวงจังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือสนับสนุน
อุดหนุน
งบประมาณ
สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอ
ชุมพวง 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๓0,000 มีการจัดตั้งศูนย์
ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์ระดับอำเภอ 

เป็นสถานที่
กลางศูนย์
ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                 ผ 0๒ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗0) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าระบบ  
โซล่าเซลล์ 
บ้านหนอง
สะแกหมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือผลิตน้ำ
อุปโภค 
บริโภคให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ
ในระบบประปา
ขนาดใหญ่ 

    ๓00,000 ระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้น้ำใน
การอุปโภค - 
บริโภค 

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าระบบ โซ
ล่าเซลล์ บ้าน
หนองสรวงหมู่
ที่ ๒๑ 

เพ่ือผลิตน้ำ
อุปโภค 
บริโภคให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ
ในระบบประปา
ขนาดใหญ่ 

    ๓00,000 ระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ใช้น้ำใน
การอุปโภค - 
บริโภค 

กองช่าง 



๑๔ 
 

 
 

จากโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ เมื่อมีการติดตั้งแล้วก็จะเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของแต่ละหมู่บ้านที่จะต้องเข้าไป
ดูแล ออกระเบียบในการจัดเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อนำมาใชใ้น
การบริหาร  ระบบปะปาของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งในแผน(ผ0๒) เป็นระบบ
เดียวกันทั้งสองหมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๑๔ และหมู่ท่ี ๒๑ นี่คือการติดตั้งระบบโซ
ล่าเซลล์ เพ่ือผลิตน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่พ่ีน้องประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนอันเร่งด่วน ซึ่งถ้าสภาเห็นชอบแล้วท่านนายกก็จะนำไป
ประกาศใช้ภายใน ๓0 วัน หลังจากนั้นวิธีการใช้ก็จะเป็นการใช้แบบจ่าย
ขาดเงินสะสมก็จะนำเรียนคร่าวๆต่อสภา เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาใน
ลำดับต่อไป ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ - ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงต่อสภาฯมีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ(ประธานสภาฯ) 
(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมเชิญครับ 
นายทองแดง ช่วยพิมาย - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพ ผมนายทองแดง  ช่วยพิมาย

 สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๘ ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนเพ่ิมเติม (ผ0๒)  
  ผมขอสนับสนุน และเห็นชอบกับโครงการหรือแผนที่เพิ่มเติมครับ ผมขอ 
  สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ - ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอ 
(ประธานสภาฯ)  มตเิห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
   ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่๖/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
   โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
(ประธานสภาฯ)                       เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโปรดยก 
   มือครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม - งดออกเสียง ๒ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายไสว แสนวงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่านผมนายไสว แสนวงค์  

  สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๒0 ผมขอขอบคุณที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
  ได้จัดงบประมาณซ่อมแซมไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้านให้ ผมขอเพิ่มเติม  
  ของบซ่อมแซมไฟโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านครับ มันติดอยู่แต่ไม่สว่างครับ  
  ขอบคุณครับ 

 



๑๕ 
 

 
 

นายทองหล่อ จินโจ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมจิตร ผมทำ - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่านผมนายสมจิตร 
  ผมทำ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอเรื่องไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่  
   ซ่อมแซมไปแล้ว ตอนนี้มีชำรุดเพิ่ม ผมขอเสนอเพิ่มไฟส่องสว่างภายใน  
   หมู่บ้านยังขาดอยู่อีก ๘ จุดครับ ขอบคุณครับ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชยุต สมอ่อน - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมนายชยุต  สมอ่อน 
  สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องไฟส่องสว่างครับ ที่ผ่านมาก็ 
   ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายก ผมในนามตัวแทนชาวบ้าน บ้านโคกสูง 
   ก็ขอขอบคุณท่านนายกครับ แต่ว่าไฟส่องสว่างก็ยังไม่เพียงพอ ที่ซ่อมแซม 
   ไปแล้วก็มี แต่ก็ยังชำรุดอีก ๒ จุดครับ ไฟไม่ดับครับแต่กระพริบ ขอเรียน 
   ท่านนายกหาทางแก้ไขผมขอเพิ ่มเติมครับเกี ่ยวกับท่านประธานสภาฯ  
   ก่อนที่จะขอมติในที่ประชุม ผมอยากใหท่านประธานสภาฯบอกชื่อโครงการ 
   ก่อนที่จะขอมติ และแยกเป็นโครงการในการขอมติให้ใช้คำว่า เห็นชอบ  
   และไม่เห็นชอบครับ เป็นการหารือครับ ขอบคุณครับ 
นายทองหล่อ จินโจ  - มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเกียรติพงศ์ บุญผุด - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงใน 
(ปลัดฯ)   เรื ่องของระเบียบกฎหมายในการขอมติรับรองถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผน  
   ข้อบัญญัติ เงินจ่ายขาดสะสม หรือเกี่ยวกับโครงการต่างๆอยากใหท่าน 
   ประธานสภาฯ กล่าวคำว่า ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ท่านใดไม่เห็นชอบ 
   โปรดยกมือ ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ แต่ถ้าใช้คำว่ารับรอง จะใช้ได้ 
   เฉพาะการรับรองรายงานการประชุมเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวนุชนาฎ เดชนอก - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวนุชนาฎ 
  เดชนอก สมาชิกอบต.หมู่ที่๕ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการหนองเหวใหญ่ 
   เพราะได้ส่งเรื่องมานานแล้ว ขอบคุณค่ะ 
นายทองแดง ช่วยพิมาย - เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 
  ช่วยพิมาย สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๘ ผมขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตามถนนลาดยาง  
   เข้ามาในหมู่บ้านใหม่พัฒนา-บ้านหนองโก และตามจุดล่อแหลมภายใน 
   หมู่บ้านครับขอบคุณครับ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
 



๑๖ 
 

 
 

นายสมยศ เทือกชาลี - เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมนายสมยศ 
  เทือกชาลี สมาชิกอบต.หมู่ที ่ ๔ ขอเสนอเรื่องถนนเนื่องจากฝนตกหนัก 
   หลายวันติดต่อกัน ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านชำรุด จึงอยากได้รถมาปรับ 
   เกรดถนนครับ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายวินัย 
   เอ่ียมสุวรรณ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒ พอดีได้รับหนังสือจากทางอำเภอให้ 
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับอำเภอที่จังหวัด จึงอยาก 
   ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯได้จัดหายานพาหนะเพื่อที่จะเดินทาง 
   ไปประชุมที่จังหวัดให้ครับ ขอบคุณครับ 
นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯ  
(ประธานสภาฯ)  ตอบคำถามสมาชิกครับ 
นายเสวียน สุทธิไชยา - เร ียนประธานสภาฯ และสมาช ิกที ่ เคารพทุกท่านผมขอตอบคำถาม  
(นายกฯ)   ท ่านว ิน ัย เอ ี ่ยมส ุวรรณก ่อนคร ับ ในฐานะท ี ่ เ ราได ้ เป ็นต ัวแทน 
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับอำเภอจะจัดหายานพาหนะให้ ทางท่าน 
  อบต.ไสว แสนวงค์ เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงโซล่าเซลล์ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ 
  แบตเตอรี่หมดสภาพส่วนของท่านอบต.ทองแดง ช่วยพิมาย ผมจะประสาน 
   ขอโครงการจากทาง อบจ.ให้เพื่อจะขอไฟแสงโซล่าเซลล์ตามถนนลาดยาง 
   ทางเข้าหมู่บ้านใหม่พัฒนา-หนองโกให้ ส่วนในแผนพัฒนาในปี ๒๕๖๖ ใน 
   แต่ละหมู ่บ้านที ่ผ ่านการประชาคมและผ่านความเห็นชอบของสภาฯ 
   ส่วนมากภาพรวมจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่มี ๔-๕ หมู่บ้านที่ขอไฟ 
   ส่องสว่างเป็นอันดับหนึ่ง ในช่วงเดือนสิงหาคม จะได้ปรึกษาหารืออีกรอบ 
   กับท่านสมาชิกในเรื่องแผนงบประมาณปี๒๕๖๖ ที่ทุกหมู่บ้านได้ประชาคม 
   ไว้เป็นอันดับหนึ่งมีอยู่หลายโครงการ ให้ท่านสมาชิกเลือกไว้เพียงโครงการ 
   เดียว ส่วนโครงสร้างทางพื้นฐานของหมู่ที่  ๑๔ ,๑๙ และหมู่ที่ ๒0 นำมา 
   เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม อยากเรียนให้สมาชิกได้เข้าใจ ตอบคำถาม  
   ของท่านชยุต สมอ่อน เรื่องของไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ยังไม่เพียงพอ 
   จะขอยกไปเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๖ ส่วนของ อบต. นุชนาฎ เดชนอก  
   ทางนายกฯ ยังไม่ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

ส่วนของท่านสมยศ เทือกชาลี พึ่งได้รับหนังสือมาว่ารถเกรดได้มาแล้ว  
สายที่ ๑ จากบ้านโคกเพชร-บุตาหนา สายที่๒ จากบ้านโคกเพชร-โนนซาด 
สายที่ ๓ บ้านหนองสรวง-ถนนลาดยาง๔0๔๗ สายที่ ๔ แยกบ้านหนองโก-
โรงงาน SCG สายที่ ๕ ถนนเชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๑๓ สายที่ ๖ บ้าน 
ทับรัก-โปร่งเจริญ สายที่ ๗ บ้านหัวฝาย-ถนนลาดยาง ๒0๗๓ ในแต่ละ
เส้นทางอาจมีการเพิ่มเติมในการปรับเกรดให้ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมที่ทางสภาฯได้อนุมัติที่ได้เริ่มทำแล้วมีอยู่ ๓ หมู่บ้าน ส่วนโครงการ
ข้อบัญญัติก็กำลังทำโครงการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงหน้าฝนครับ ถ้าไม่มี



๑๗ 
 

 
 

สมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถาม ผมขอเชิญท่าน สมาชิกและผู้ที ่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรที่อบต.ของเราในวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ โดยพร้อมเพียงกัน เวลา 0๗.00 น.ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายทองหล่อ จินโจ - มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเกียรติพงศ์ บุญผุด - เรียนประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
(ปลัดฯ)   การเก็บภาษี การเก็บภาษีแบบเดิมคิดเป็นไร่ แต่ฐานการเก็บภาษีแบบใหม่

คิดเป็น ตรว. เช่น มีที่ดินอยู่ ๑0 ไร่ ถ้าการคิดภาษีแบบเดิมจะเสียประมาณ 
๓0-๔0 บาท ส่วนการคิดภาษีแบบใหม่นั้นคิดเป็น ตรว. ๑ไร่มี ๑,๖๒๕ ตรว. 
ทางกรมธนารักษ์แจ้งประเมินราคาที่ดินขั้นต่ำของเขต ต.โนนรัง ตรว. ละ  
๗0 บาท การคิดภาษีที่ดินแบบใหม่ เช่น มีที่ดิน ๑0 ไร่ ๑ไร่มี ๑,๖๒๕ ตรว. 
เอา ๑,๖๒๕x๗0x๑0xฐานภาษี ภาษีจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓ เท่า นี่คือ
ฐานภาษีตัวใหม่ที่คิดเป็น ตรว. อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน
ได้เข้าใจในการเสียภาษีแบบใหม่ ถ้าคำนวนภาษีแล้วไม่ถึงเกนท์ที่จะเสียก็
ไม่ต้องเสีย แต่ถ้าถึงเกนท์ที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสีย ในพระราชบัญญัติภาษี
แบบใหม่ เริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖0 เป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง หลังจากออกพระราชบัญญัติมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๓ รัฐบาลมีนโยบายบรรเทาภาษี เนื่องจากภาษีเพิ่มขึ้น และด้วยโรค
ระบาดโควิด-๑๙ ในสามปีแรกบรรเทาภาษีลดไปปีละ ๙0 เปอร์เซ็นต์ พอ
มาปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กระทรวงการคลังยกเลิกการบรรเทาภาษี ให้เสียภาษีใน
อัตราที่เต็ม และไม่ได้คิดเป็นไร่เหมือนเดิม แต่คิดเป็น ตรว. ตามที่กรมธนา
รักษ์เป็นผู้แจ้งเพราะกรมธนารักษ์มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน ในแต่ละพ้ืนที่
การประเมินราคาที่ดินไม่เท่ากัน ฐานภาษีที่ดินในเขตพื้นที่เดียวกันก็มีฐาน
ภาษีที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าในที่ดินแปลงนั้นมีการใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 
ภาษีบำรุงท้องที่กฎหมายตัวเดิมยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดินกฎหมายตัว
เดิมยกเลิก ใช้ภาษีตัวเดียวคือ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง นี่คือการนำเรียน
เกี่ยวกับการเก็บภาษคีรับ ขอบคุณครับ 

นายประมวล ผาสุข - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติม 
(รองนายกฯ)  ในเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม หน้าที่ ๔ ส่วนที่ ๑ สืบเนื่องมาจาก 
   ตามที่ท่านปลัดได้เสนอแนะในการขอมติในที่ประชุม มาดูย่อหน้าในข้อ ๒ 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร ผมอยากให้เลขาสภาฯบันทึกในรายงานการประชุม 
   เกี่ยวกับการขอมติให้เป็นคำว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง จะ  
   ได้ให้สมาชิกได้เข้าใจตรงกัน ขอบคุณครับ 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

นายทองหล่อ จินโจ  -  ตามท่ีท่ายกฯ และท่านปลัดได้ชี้แจงต่อสภาฯในวันนี้ ตามท่ีทุกท่านได้ 
(ประธานสภาฯ)   เสนอแนะต่อผมในวันนี้ ผมก็จะถือปฎิบัติให้ถูกต้องและทำหน้าที่ให้เต็มที่  

   ครับ ในการประชุมในวันนี้ผมขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่คาวี เฉลิมวรวงศ์  
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และผู้ช่วยบุญโฮม ติคำรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  
   ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณคณะฝ่ายบริหารทุกท่าน หัวหน้า 
   ฝ่ายทุกภาคส่วน สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ในวันนี้ผมขอปิดการประชุม  
   และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑0.๒0 น.  
 
 
ลงชื่อ     ลงชื่อ 
       (นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข)     (นายทองหล่อ  จินโจ ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ประธานสภาองการบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
     ผู้บันทึก 


