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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 2 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทองหล่อ  จินโจ   ประธานสภาอบต.  หมู่ที่ 7 
 2. นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง  รองประธานสภาอบต.  หมู่ที่ 21 
 3. นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข  เลขานุการสภาอบต.  หมู่ที่ 12 
 4. นายสุวรรณโชติ  พันชมภู  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 1 
 5. นายวินัย  เอี่ยมสุวรรณ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 2 
 6.นายนพดล  เพ็ชรทราย   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 3 
 7. นายสมยศ เทือกชาลี   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 4 
 8. นางสาวนุชนาฎ  เดชนอก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 5 
 9. นางสาวก้าน  อานิสงฆ์   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 6 

10. นายมนูญ  บุญเศษ    สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 8 
11. นายทองแดง  มาลาศรี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 9 
12. นางเบญจมาภรณ์  ศิริสุนทร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 10                               
13. นายชยุต  สมอ่อน   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 11 
14. นายสมจิตร  ผมทำ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 13 
15. นายบุญถม  ห่อไธสง   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 14 
16. นายภีระชัย  เที่ยงลุน  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 15 
17. นางลมัย  บุญประกอบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 16 
18. นายชัยพร  แก่นดี   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 17 
19. นายทองแดง  ช่วยพิมาย  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 18 
20. นายตู้  ศรีเพชร   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 19 
21. นายไสว  แสนวงค ์   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ 20 
 

สมาชิกผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสวียน  สุทธิไชยา   นายก อบต. 
2. นายอนันต์  จันทรานุวงศ์  รองนายก อบต. 
3. นายประมวล  ผาสุข   รองนายก อบต. 
4. นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล  เลขานุการนายก อบต. 
5. นายเกียรติพงศ์  บุญผุด  ปลัด อบต. 
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เริ่มประชุมเวลา  09.05  น. 
นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข    -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานจุดธูป เทียน บูชาพระ 
(เลขานุการสภาฯ)  รัตนตรัยและเชิญสมาชิกทุกท่านยืนขึ้น แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตน 
    ตรัยพร้อมกันค่ะ 
     -เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกมาลงชื่อและเขา้ร่วมประชมุจ านวน 

21 คน มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 5 คน สมาชิกครบองค์ 
ประชุม ขอเชิญท่านประธานดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

นายทองหล่อ จินโจ  -เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม มีระเบียบวาระการ 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายทองหล่อ จินโจ  -   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้เสนอญัตติ เรื่อง ร่างข้อ 
(ประธานสภาฯ)   บัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสภา- 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้พิจารณาเห็นชอบและรับหลักการไป
แล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2565 ซึ่งการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จพร้อมทั้งได้กำหนดวัน 
เวลาให้สมาชิก ฯ หรือผู้บริหารที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อแปรญัตติ ได้ตั้งแต่
วันที่ 11 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม และกำหนดให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และเพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาฯได้
ยื่นขอขยายเวลาการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ออกไปอีก 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 สิงหาคม 
2565 และนายอำเภอชุมพวงได้มีหนังสือที่ นม.0023.15/2337 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 อนุญาตให้ขยายเวลา เพ่ือให้สภาฯองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนรัง ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แล้วเสร็จและ 
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 จึงนัดประชุมสภาฯองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือประชุม
พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 
09.00 น. ณ ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายทองหล่อ จินโจ  -เรื่องรับรองรายงานการประชุม(สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 เมื่อ 
(ประธานสภาฯ) วันที่ 10 สิงหาคม 2565) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติรับรอง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่รับรอง โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายทองหล่อ จินโจ -ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ประธานสภาฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง(ข้ันแปรญัตติ) เชิญท่านประธาน

กรรมการแปรญัตติกล่าวรายงานต่อสภาฯครับ 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 18 ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการขอ
มอบหมายหน้าที่ให้ท่าน วินัย เอ่ียมสุวรรณ ในฐานะเลขานุการและ
คณะกรรมการแปรญัตติ อ่านบันทึกรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในลำดับต่อไป ขอเชิญครับ 

นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายนายวินัย 
เอ่ียมสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 ในฐานะที่เป็นเลขานุการและ
คณะกรรมการแปรญัตติ จะขออ่านบันทึกรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสภาฯ
ให้ความเห็นชอบรับหลักการไปแล้วนั้น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนรังได้อาศัยอำนาจตามข้อ 49 ข้อ 50 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีประชุมสภาฯได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้ว
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เสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้
ประชุมพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมรายระ
เอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ นายทองแดง ช่วยพิมาย ประธานกรรมการ
แปรญัตติ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1.นายทองแดง ช่วยพิมาย ประธานกรรมการ 
    2.นายทองแดง  มาลาศรี  กรรมการ 
    3.นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
    4.นายอนันต์  จันทรานุวงศ์  รองนายก อบต. 
    5.นายเกียรติพงศ์  บุญผุด   ปลัด อบต./เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1. 
เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ นายทองแดง ช่วยพิมาย    -ตามท่ีสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนรังได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมพิจารณาราย
ระเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565บัดนี้คณะกรรมการ
ได้มาครบองค์ประชุมพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผม
ขอเปิดการประชุมที่ประชุม -รับทราบ วาระท่ี 2.เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว นายทองแดง ช่วยพิมาย -รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัติครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีกรรมการ
ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงาน
การประชุมที่ประชุม-มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ วาระท่ี 3. 
เรื่องพิจารณาคำเสนอขอแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 นายทองแดง ช่วยพิมาย -ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีมติ
เห็นชอบรับ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดให้ผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ ยื่นเสนอ
ขอแปรญัตติได้ระหว่าง วันที่ 11 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลา
ราชการ และกำหนดให้คณะ กรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม  2565 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหาร
ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะ กรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด แต่ตาม
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ระเบียบแม้จะไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหาร ยื่นขอแปรญัตติ คณะกรรมการก็
สามารถพิจารณาแปรญัตติได้ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอพิจารณาแปร
ญัตติหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ต่อไป ขอให้คณะกรรมการได้
พิจารณารายระเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 50 แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 พิจารณาเป็นรายแผนงานดังนี้  
1.แผนงานงบกลาง ตั้งไว้รวม 18,697,880 บาท มีท่านใดจะพิจารณา
แปร ญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 2.แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งไว้รวม 14,690,264 
บาท มีท่านใดจะพิจารณา แปรญัตติหรือไม่ 
 ที่ประชุม-ไม่มี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้รวม 
2,065,336 บาท มีท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 4.แผนงานการศึกษา ตั้งไว้รวม 10,373,75 
บาท มีทา่นใดจะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่ม ี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 5.แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้รวม 1,109,900 
บาท มีท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่ม ี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้รวม 
1,439,668 บาท มีท่านใดจะพิจาร ณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่ม ี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้รวม 
639,200  บาท มีท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ตั้งไว้รวม 250,000 บาท มีท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติ
หรือไม ่ 
ที่ประชุม -ไม่ม ี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้รวม 
7,541,600 บาท มีท่านใด จะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่ม ี 
นายทองแดง ช่วยพิมาย 10.แผนงานการเกษตร ตั้งไว้รวม 1,192,400 
บาท มีท่านใดจะพิจารณาแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม-ไม่มี  
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นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ เมื่อไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารท่านใดยื่นเสนอคำแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามท่ีผู้บริหารเสนอและคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณารายระเอียด
ตามแผนงานครบทุกแผนงานแล้ว รวมทั้งไม่มีผู้ใดเสนอยื่นขอแปรญัตติ ก็
เห็นว่ารายการที่ขออนุมัติจ่ายแต่ละรายการมีความเหมาะสมและถูกต้อง
แล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในรายการใดหรือข้อไหนเห็นควรเสนอร่างเดิม
ให้ประธานสภาเพ่ือดำเนินการต่อไป  
นายทองแดง มาลาศรี เมื่อไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปร และพิจารณารายระเอียด
ในแต่ละแผนงานแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมตอนใดหรือข้อใด เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนถามท่านรองอนันต์ รองนายกฯผู้ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกฯในฝ่าย บริหารจะมีการยื่นเสนอคำแปรหรือขอ
เสนอพิจารณาเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายอนันต์ จันทรานุวงศ์ -เรียนคณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของ
ผู้บริหารไม่มีการยื่นเสนอคำแปรและไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คิดว่าร่าง
ข้อบัญญัติที่เสนอมานั้นถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบแล้ว  
นายทองแดง ช่วยพิมาย -มีคณะกรรมการท่านใดจะขอสงวนความเห็นใดๆ
ไว้หรือไม่  
ที่ประชุม-ไม่มี 
นายทองแดง ช่วยพิมายเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปร และคณะกรรมการทุก
ท่านได้พิจารณารายระเอียดแล้วและไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ข้อใด และไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่าง อื่นอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติ 
คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ในร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ด้วยคะแนน
เสียง 3 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 นายทองแดง ช่วยพิมาย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบและ
มิได้สงวนความเห็นไว้แต่ประการใดจะได้เสนอรายงานการประชุมต่อ
ประธานสภาตามระเบียบต่อไประเบียบวาระที่ 4. เรื่องอ่ืนๆนายทองแดง 
ช่วยพิมาย -ต่อไปวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี ผม
ขอปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 11.50 น. ลงชื่อ นายวินัย เอ่ียมสุวรรณ 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ผู้บันทึก ลงชื่อ นายทองแดง ช่วยพิมาย 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทองหล่อ จินโจ -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการบันทึกการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
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นายทองหล่อ จินโจ -ครับเมื่อไม่มีการยื่นขอแปรญัตติและการแก้ไขร่างข้อบัญญัติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอันว่าการพิจารณาในวาระ 2 เป็นอันยังเสร็จ
สิ้น ขอมติที่ประชุมครับ 
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่างเดิม โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                      -มิมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ  -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่างเดิม โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ  -สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ -ต่อไปพิจารณาในวาระ 3 ในการขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระนี้ไม่มีการ
อภิปรายโดยจะเป็นการขอมติคือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โปรดยกมือ  

ที่ประชุม   -มิมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โปรดยกมือ  
ที่ประชุม   -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ  -สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภฯ) 
นายทองหล่อ จินโจ -สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่เห็นชอบ 
ไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งจะนำเสนอนายอำเภอพิจารณาอนุมติตาม
ระเบียบต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี 6. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายทองหล่อ จินโจ  -6.1 ญัตติขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง วงเงินอนุมัติ 1,280,000 บาท งบประ 
    มาณโอนเพ่ิม 624,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  
    1,904,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป 
    ตามวัตถปุระสงค์เดิม เชิญท่านนายกชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
นายเสวียน สุทธิไชยา -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ในญัตติข้อ 6.1  
(นายกฯ อบต.) ญัตติขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง วงเงินอนุมัติ 1,280,000 บาท งบประ 
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    มาณโอนเพ่ิม 624,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  
    1,904,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป 
 ตามวัตถุประสงค์เดิม เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน

ตำบลโนนรัง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง รองบประมาณปี พ.ศ.2565 
กลัวว่าจะเบิกไม่ทัน เพราะจะต้องทำสัญญาก่อน จึงอยากเสนอขอสภาฯ
เพ่ือจะขอกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไป ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบส่วน
รายละเอียดเพ่ิมเติมขอมอบหมายให้ท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 

นายเกียรติพงศ์  บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ในเรื่องของการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้จัดทำไว้ ตั้งไว้ที่ 1,280,000 บาท ซึ่งปัจจุบันนี้
ราคาวัสดุต่างเพ่ิมข้ึน ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ จึงได้มีการโอนงบประมาณซึ่งการโอนงบประมาณก็ใช้อำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งท่านนายกฯ ก็อนุมัติให้
โอนเข้าไป 624,000 บาท ซึ่งเป็นงบก่อสร้างทั้งสิ้น ที่จะดำเนินการ 
1,904,000บาท ในเรื่องของการ จัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการประเภทที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างถ้าในปีงบประมาณนั้นดำเนินการไม่ทัน หรือคาดหมายว่า
อาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือลงนามไม่ทันก็จะต้องขออนุมัติจากสภา
ฯ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คำว่ากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คือ ขอกันเงิน
ไว้เพ่ือที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายและเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป แต่หลังจากท่ีดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เป็นเรื่องของ
การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะต้องใช้อำนาจสภาฯ  ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างอยู่
ในขั้นตอนของพัสดุที่จะดำเนินการ ซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่
เรียบร้อยจึงไม่แน่ใจว่า จะลงนามได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้หรือไม่
ดังนั้นจึงต้องกันเงินไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างในภายหลัง นำเรียนให้สมาชิกได้เข้าใจตามนี้ ครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -ตามท่ีท่านนายกและท่านปลัดได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ  
(ประธานสภาฯ) จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้กัน

เงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 1,904,000 
บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -มิมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -ท่านใดไม่เห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 
1,904,000 บาท โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ  -ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภฯ) 
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นายทองหล่อ จินโจ  -6.2 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 
(ประธานสภาฯ)   เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
นายเสวียน สุทธิไชยา  -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน เรื่องขอเสนอญัตติ 
(นายกฯ อบต.)   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ 
    ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 จำนวน  
    558,000 บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างทั่งถึงและเพียงพอและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านรายละเอียด
ปรากฎตามบัญชีโครงการที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว ขอใด้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณาต่อไป 
หลักการ  

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 558,000 บาท  
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 558,000 บาท 
    1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 558,000 บาท 
    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 558,000 บาท 
    เหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบประปาขนาดใหญ่เป็น
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 14 และ บ้านหนองสรวงหมู่ที่ 
21 เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค สำหรับประชาชน ซึ่ง
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และส่งมอบให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน บริหารจัดการแต่เนื่องจากการบริหารงานจากการ
ใช้งานในระบบปรากฎว่ามีค่าใช้จ่ายและต้นทุนสูงที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
เพ่ือสูบน้ำและจ่ายน้ำในระบบให้กับประชาชน โดยที่มีรายได้จากการ
จัดเก็บจากค่าบริการไม่เพียงพอทำให้ประสบปัญหาในการดำเนินการซ่งทั้ง
สองหมู่บ้านได้มีการร้องทุกข์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พิจารณาหาทางแก้ไข เช่น การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เข้าไปทดแทนเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและ
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังประสบปัญหาด้านการ
คมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม หรือถนนทั้งภายในหมู่บ้านและเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขัง ไม่มีช่องทาง
ระบายน้ำซึ่งสภาพดังกล่าวทำให้พ่ีน้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรรวมทั้ง
การใช้เส้นทางเพ่ือความจำเป็นอ่ืนๆ ในชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน
จ฿งจำเป็นต้องมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวจึงเสนอขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เป็นครั้งที่ 2 ในวงเงินที่ขออนุมัติจำนวน 558,000 บาท โดย
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
 ข้อ89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1.)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งมีเงินสะสม หลังจากได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะ
นำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐโดยไม่กระทบต่อ
เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบันประกอบมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 พฤจิกายน 2560 กำหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และมีการกำหนดแนวทางดำเนินการเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเงินสะสมไปใช้จ่ายดังนี้ 
1.)โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริงไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกิน
ความจำเป็น 
2.)โครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคมกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
3.)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่
เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับ
โครงการดังนี้ 
3.1ด้านโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ 
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3.2ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
เช่น ก่อสร้างฝายทดน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วย
หนองคลองบึง การใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีเพ่ือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความ
เห็นชอบทุกครั้งซึ่งการพัฒนามีมากมายหลายด้านด้วยงบประมาณปีละ50-
60 ล้านบาท แต่ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก การ
พัฒนาย่อมค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะงบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอย่าง
จำกัดและที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ยังได้รับความเดือดร้อนและประสบ
ปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน เก็บกักน้ำไม่อยู่ น้ำบน
ดินใต้ดินไม่เพียงพอ ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำ
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยคณะผู้บริหารได้เล็งเห็น
ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่างๆจึงได้พิจารณาและจัดทำโครงการ
ต่างๆเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.ครั้งที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 558,000 บาท 
2.โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรวม 3 โครงการ เป็นเงินจ่ายขาด
จำนวน 558,000 บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 มีรายละเอียด
โครงการดังนี้ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 
1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบโซลาเซลล์บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 14 งบประมาณดำเนินการ 251,000 บาท  
ปริมาณงาน 
1.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar Panal ชนิด Mono-Crystalling ขนาด 
330 w จำนวน 22 แผง 
2.งานติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุ Charge Controller จำนวน 2 
เครื่อง 
3.แบตเตอรี่ Battery สำหรับโซล่าเซลล์ ขนาด 12 V 200 Ah จำนวน 8 
ลูก 
4.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter อินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซ
ล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 220 V 5.5 HP (5.5 แรงม้า) จำนวน 1 
เครื่อง 
5.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverterอินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซ
ล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 220 V 3 HP (3 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง 
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6.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆและต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมของ
หมู่บ้านให้เรียบร้อย รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
กำหนด 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่ง
น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
ฐานอำนาจ กม./ระเบียบ-พรบ. สภาตำบลฯ ม.67(1)(2 ) ม.68 (1) (3) 
(7)(8)-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเงินฯ2547แก้ไขถึง 2561-หนังสือ มท.
0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 60 
2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบโซลาเซลล์บ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 21 งบประมาณดำเนินการ 251,000 บาท 
ปริมาณงาน 
1.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ Solar Panal ชนิด Mono-Crystalling ขนาด 
330 w จำนวน 22 แผง 
2.งานติดตั้งเครื่องควบคุมการประจุ Charge Controller จำนวน 2 
เครื่อง 
3.แบตเตอรี่ Battery สำหรับโซล่าเซลล์ ขนาด 12 V 200 Ah จำนวน 8 
ลูก 
4.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter อินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซ
ล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 220 V 5.5 HP (5.5 แรงม้า) จำนวน 1 
เครื่อง 
5.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverterอินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ อินเวอร์เตอร์โซ
ล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ 220 V 3 HP (3 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง 
6.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆและต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมของ
หมู่บ้านให้เรียบร้อย รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
กำหนด 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่ง
น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
ฐานอำนาจ กม./ระเบียบ-พรบ. สภาตำบลฯ ม.67(1)(2 ) ม.68 (1) (3) 
(7)(8)-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเงินฯ2547แก้ไขถึง 2561-หนังสือ มท.
0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 60 
3.โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก 
หมู่ที่ 14 (คุ้มโปร่งเจริญ)งบประมาณดำเนินการ 56,000 บาท 
ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 
8 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้า หลัง ให้เรียบร้อย พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 76 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนนรังกำหนด 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.เพ่ือความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคม 3. 



๑๓ 
 

เพ่ือส่งเสริมแลพัฒนาด้านเศรฐกิจชุมชนฐานอำนาจ กม./ระเบียบ-พรบ. 
สภาตำบลฯ ม.67(1)(2 ) ม.68 (1) (3) (7)(8)-ระเบียบ มท.ว่าด้วย
การเงินฯ2547แก้ไขถึง 2561-หนังสือ มท.0808.2/ว7272 ลว 26 
ธ.ค. 60 

นายทองหล่อ จินโจ  -ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติกันเงินไว้
จ่ายเหลื่อมปีและจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 2 ผมเห็นด้วยครับท่านนายกฯ
และขอให้กำลังใจฝ่ายบริหาร และก็อยากเห็นอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่
ครับเพราะ ต.โนนรังของเราจะได้ไม่น้อยหน้า ต. อ่ืน เพราะการประชุมที่
ผ่านมาทางผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติมาร่วมทุกครั้ง หอประชุมหลังเก่าก็ทรุดโทรม 
ถ้ามีหลังใหม่ก็จะเป็นที่น่าชื่นชมครับ ขอขคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ) ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 2 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -มิมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 
นายทองหล่อ จินโจ -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่  
(ประธานสภาฯ) 2 โปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
นายทองหล่อ จินโจ  -ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม -งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายทองหล่อ จินโจ -7.1 การขอจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 2 หมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 และ 
(ประธานสภาฯ)   บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
นายเสวียน สุทธิไชยา  -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน เนื่องจากได้รับ 
(นายกฯ อบต.) ประสานจากกรมป่าไม้ นครราชสีมา ซึ่งได้ลงมาสำรวจป่าไม้ทั้ง 2 หมู่บ้าน

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จึงต้องแจ้งให้สภาฯรับทราบ ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านประสาน
มาทาง อบต. ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหากล้าไม้ให้ ได้มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ทำโครงการขอพันธุ์ไม้เพ่ือที่จะให้ทั้ง 2 หมู่บ้านปลูกร่วมกัน จึง
นำเรียนให้สภาฯและสมาชิกได้รับทราบร่วมกัน เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 

นายเกียรติพงศ์  บุญผุด -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯได้ 
(ปลัด อบต.) ชี้แจงว่าทางกรมป่าไม้ได้ประสานมาในรายละเอียดการขอจัดตั้งป่าชุมชน

เนื่องจากกรมป่าไม้ได้มาร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ เข้าสำรวจพื้นที่
อย่างบ้านหนองทุ่ม พื้นท่ี ที่เคยสำรวจประมาณ 600 กว่าไร่ ซึ่งจะเป็น
ลักษณะป่าเสื่อมโทรม ส่วนของหมู่ 15 พ้ืนที่อยู่ใกล้ๆกับอ่างหนองแดงก็จะ
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มีลักษณะป่าเสื่อมโทรม เพราะฉะนั้นกรมป่าไม้จะเข้ามาประสานและ
สนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม โดยการสนับสนุนให้มีการปลูกป่าเมื่อ
อาทิตย์ที่แล้วทางท่านนายกฯก็ได้ประสานกับทั้งผู้ใหญ่ 2 หมู่บ้าน และได้
เซน็หนังสือขอจัดตั้งป่าชุมชน เป้าหมายคือ ไดม้อบหมายให้เจ้าหน้าที่ด้าน
การเกษตรของ อบต. ได้เตรียมหนังสือประสานขอพันธุ์กล้าไม้ ไปที่ศูนย์
หนองเต็ง ที่ด่านขุนทด รวมทั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ทั้ง 3 แห่ง 
กล้าไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ยืนต้น ส่วนปลูกวันไหน อย่างไร หลังจากท่ีได้รับ
พันธุ์กล้าไม้แล้ว ก็จะประสานไปยัง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน รวมทั้งสมาชิก
ไปร่วมกันฟ้ืนฟูป่าไม้ทั้ง 2 แห่ง เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ก็จะมี
กรมป่าไม้มาสนับสนุนในการดำเนินงาน อีกส่วนหนึ่งเมื่อวาน มีการอบรม
สนับสนุน หมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียงที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 20 
ทางพัฒนาที่ดินได้มีการพูดคุย และได้สอบถามเรื่องหญ้าแฝก  ก็มีเยอะและ
อยากให้ทาง อบต. ขอพันธุ์หญ้าแฝกมาปลูกและมีการส่งเสริมให้ปลูกแฝก
ตามพระราชดำริ อันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางเกษตรประสานเบื้องต้น ก็ได้
พูดคุยกับทางวิทยากรเบื้องต้นก็จะได้ดำเนินการต่อเนื่อง 

  ตอนนี้ทาง อบต.กำลังรับสมัครสมาชิก อปพร.เพราะว่าในบางส่วน
จะมีชุดจัดตั้งใหม่ และหลายๆหมู่บ้านยังไม่มีสมัครสมาชิก อปพร. เพราะ
หากพ่ีน้องประชาชนภายในหมู่บ้านประสบสาธารณะภัย เพื่อที่จะ
ประสานงานในเบื้องต้น ก็อาจจะขรุขระในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ 
เพราะฉะนั้น นำเรียนให้สมาชิกท่ีมีอายุน้อย อยากให้ท่านสมัครสมาชิก อป
พร. เวลาเกิด สาธารณะภัยต่างๆจะได้ประสานช่วยเหลือพ่ีน้องได้ทันท่วงที 
รับได้ทั้งหญิงและชาย เป้าหมาย 50 คน ในปี พ.ศ. 2566 ถ้าได้ครบตาม
เป้าหมาย ก็จะนำท่านไปอบรมที่ค่ายสุระธรรมพิทักษ์ หลักสูตรจัดตั้งใหม่ 
5 วัน หรือสมาชิกท่านไหนที่ยังแข็งแรงอยู่เชิญสมัครได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายไสว แสนวงค์ -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายไสว แสนวงค์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 20 งบรายจ่ายปี 2566ก็ได้ผ่านที่ประชุมไปแล้วต่อไป
ก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะติดตามงานครับ 1.ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
20 ได้ผู้รับเหมาหรือยังครับ 2.ทางออกจากถนนสายหนองหว้าไปโปร่งลิง
ถึงห้วยปอพาน ถนนลื่นเวลาฝนตกพ่ีน้องประชาชนเดินทางลำบาก 3.ถนน
สายสมาแยกเมืองยาง-โนนหาด-หนองข่าเวลาฝนตกไปไม่ได้เลยครับ 4. 
ประตูทางทิศเหนือของ อบต. ขออนุญาตเทปูนเพิ่มครับเวลารถเข้า- ออก
มันขูดท้องรถครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
 



๑๕ 
 

นายประมวล ผาสุข -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขอทำความเข้าใจกับ
สมาชิกทุกท่าน ในเรื่องของถนนหนทางที่เราได้ดำเนินการไปแล้วซึ่ง
บางครั้งเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ผลกระทบโดยตรงก็
คือ สมาชิก อบต. ทุกท่าน ท่ได้รับคำที่ชาวบ้านติเตียน ทางท่านนายกฯก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามทำเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้านทุกคน ครับ อีกเรื่องสืบ
เนื่องมาจากท่านนายอำเภอชุมพวงที่ได้เข้ามาประชุมร่วมการขยายถนนสี่
เลนหน้าอบต. ท่านนายอำเภอได้พูดคุยกับผมในเรื่องของแปลนที่อยู่ในใจ 
ผมก็ตอบว่า เป็นเรื่องของแหล่งน้ำถ้าพ่ีน้องชาวตำบลโนนรังมีแหล่งน้ำที่
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคแล้วพ่ีน้องประชาชนก็จะสามารถลืมตาอ้า
ปากได้ ก็ขอฝากกับท่านสมาชิกในเรื่องของแหล่งน้ำสิ่งไหนที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ฝากให้สมาชิกเก็บรายละเอียดเพ่ือที่จะรายงานท่าน
นายกต่อไป ครับขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสวียน สุทธิไชยา  -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขอตอบคำถามท่าน 
(นายกฯ อบต.) ไสว แสนวงค์ ถนน คสล. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่มีผู้รับจ้างมีอยู่ 

4-5 โครงการ มี หมู่ที่ 9,20,13,12,15 และหมู่ท่ี 18 และเมื่ออาทิตย์ที่
แล้วได้รับประสานจากท้องถิ่นอำเภอ ว่า อบต. โนนรัง ได้งบอุดหนุนเฉพาะ
กิจมา 2 โครงการ คือ 1.โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 5 มาโคกเพชร 
ระยะทางก่อสร้างประมาณ 930 เมตร 2.โครงการถนน คสล. จากSCG 
แยกลาดยางไปหนองโก ระยะทางก่อสร้างประมาณ 1,300 เมตร โดย
มอบหมายให้ช่างไปตรวจสอบระยะทางให้ชัดเจน ในส่วนของถนนสาย
หนองหว้าไปโปร่งลิง ได้ให้ช่างไปประมาณการแล้ว ส่วนสามแยกเมืองยาง
ไปหนองข่า ในช่วงบ้านตาม้วน ซึ่งเป็นถนนขึ้นดินใหม่ฝนตก น้ำขัง ต้องรอ
ให้ฝนหยุดตกและให้ดินแห้งก่อนถึงจะปรับปรุงได้ ได้รับประสานจากท่าน
กำนันว่าจะมีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในตำบลโนนรังของเรา มี 2 หมู่บ้าน
ที่ให้เลือก คือ บ้านโนนหาด และบ้านโคกเพชร จึงได้ตกลงเลือกบ้านโคก
เพชร  เป็นแผนระยะยาว อาจจะเป็นปีหน้า ของหมู่ที่ 15 ได้งบปี2566 
ถนน คสล.จากหน้าวัดไป ศาลากลางหมู่บ้าน ส่วนของบ้านหนองสรวงงบปี
2566ไม่มี ต้องรอปีหน้าถ้ามีงบจ่ายขาด ต้องทบทวนแผนก่อน ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆ ของหมู่ที่ 15 ที่น้ำเซาะได้ให้ช่างไปดูแล้วครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทองแดง ช่วยพิมาย -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายทองแดง 

ช่วยพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18 ขอเพ่ิมเติมครับกรณีจะโยกโครงการผม
ขอโยกไปหมู่ที่ 13 ครับจากหน้าวัดไปเชื่อมสามแยกไปดงหลบ ลำทะเมน
ชัย เพราะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเยอะพอสมควร โดยเฉพาะนักเรียน จาก
ดงหลบ หนองจานใต้หนองจานเหนือ ถ้าจะโยกขอให้ไปเส้นนี้ครับ 



๑๖ 
 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายชยุต สมอ่อน -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายชยุต สมอ่อน

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ขอแจ้งงบประมาณท่ีทางบ้านโคกสูงได้รับ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจากคณะผู้บริหารครับ มีการสร้างถนน คสล. 
2 ช่วงครับ ช่วงแรก คือ เส้นติดบ้านพ่อคาน ไปปู่ตา ระยะทาง 160 เมตร
ก็ได้นำผู้รับเหมาไปดูก็มีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ ก็เข้าไปไกล่เกลี่ยแลสามารถ
ไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ ช่วงที่สอง ข้างศูนย์เด็กอ้อมไปหนองสงวนเป็น
เส้นทางท่ีพ่ีน้องได้ใช้ประโยชน์พอสมควรเพราะชาวบ้านได้ย้ายออกไปอยู่
ตามหัวไร่ปลายนาก็เยอะพอสมควรตามที่ได้นำเรียนเมื่อครั้งก่อน ระยะทาง
53 เมตรแต่ผู้รับเหมาใจดีเพ่ิมให้อีก 1 เมตร เป็น 54 เมตร ครับก็เป็นการ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องได้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็เป็นถนนหินคลุกรอบหนอง 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร อีกเส้นหนึ่งจากข้างศูนย์เด็กไปเชื่อมบ้าน
ร่มเย็นได้งบประมาณปี พ.ศ.2558-60 งบทาง อบต.ของเรา เพราะว่าช่วง
นี้ฝนตกบ่อย ถนนเส้นนี้มีการรับน้ำหนักมากท่อเกิดการพังลง และมีรถของ
ชาวบ้านที่ขนปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรเกิดลื่นตกถนน ขอนำเรียนให้ท่าน
ผู้บริหารหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมจิตร ผมทำ  -เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ผมนายสมจิตร ผมทำ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ขอเพ่ิมเติมครับตามท่ีท่านทองแดงได้ขอโยกย้าย
งานมาให้ ผมก็ขอขอบคุณมากครับเพราะถนนสายนี้มีประชาชนใช้รถ ใช้
ถนนเป็นจำนวนมากและจะเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นจำนวน
มาก ขอบคุณครับ 

นายทองหล่อ จินโจ -มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามอีก เชิญครับ ถ้าไม่มีครับ 
(ประธานสภาฯ) ในวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณ

ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.  
 
ลงชื่อ    ลงชื่อ 

(นางสาวกาญจนา แก้วศรีสุข)    (นายทองหล่อ จินโจ ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
                     ผู้บันทึก 


