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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

  วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธาน สภา อบต. จ่น  จอดสันเทียะ  

2 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

3 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

4 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

5 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายสุข  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

10 นางสมพร  เหตุขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.5 สมพร  เหตุขุนทด  

11 นางสาวส ารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 ส ารวย  ก้องเมือง  

12 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

13 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายก อบต. สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายก อบต. ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
รักษาราชการแทน  หัวหน้าส านักปลัด 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.ณัฐภิชา  เพ็ชรประไพ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน ณัฐภิชา เพ็ชรประไพ  

11 นางมาณิกา  มาระศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มาณิกา  มาระศรี  

12 น.ส.พรนภัส  หัดจุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พรนภัส  หัดจุมพล  

13 นางอุษา  เพ่ิมสนาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ อุษา  เพ่ิมสนาม  
 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 

 1. นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่  1 
 2. นายสนอง  สีแดง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  2 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่          
ที่เก่ียวข้อง  นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมน า         
สวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2562  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  เม่ือวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหา รส่วนต าบลหนองบัวโคก ไ ด้ก าหนดสมัยประชุมสภาอง ค์การบริหา รส่วน                  
ต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่              
12-26  เดือน  มิถุนายนฝฝ  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกา ศมาเพ่ือทร าบโดยทั่ว กัน ประกา ศ  ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน                      
พ.ศ.2562  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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/จากนั้น... 
 

จากนั้น  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ ด าเนินการ
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชนต าบลหนองบัวโคก 
   

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามที่กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท าโครงการ 
(ประธานสภา อบต.) ส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีเงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  หมู่บ้านละ 100,000 บาท  นั้น   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในช่วงที่ผ่านมา อบต.หนองบัวโคก ได้พิจารณา

อนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรไปแล้ว  
จ านวน  3  กลุ่ม  ดังนี้ 

   1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านโสกรวก หมู่  7  อนุมัติเม่ือวันที่  20  
มีนาคม  2562  จ านวน 100,000.- บาท 

  2) กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองบัวโคก  หมู่  1  อนุมัติเม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  
2562  จ านวน  100,000.-  บาท 

  3)  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  บ้านหนองโสน  หมู่  3  อนุมัติเม่ือวันที่  
7  มิถุนายน  2562  จ านวน  100,000.-  บาท 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ได้รับทราบ  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันท่ี  18  
  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕62 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  2  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62  ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ ห าร ส่ วนต า บลหนองบั วโคก ส มัยสา มัญ  สมัยที่  1 ครั้ งที่  2 ประจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
 

/ระเบียบวาระที่  ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
   3.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ 
                                              บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

 นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอร่างแผนพัฒนา 
 (ประธานสภา อบต.) ท้องถิ่ น (พ .ศ.2561-2565) ต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองบั วโคก              

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 วรรคสอง 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

     ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ จึงเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล    เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายก อบต.)   ที่เคารพทุกท่าน  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ประชุมป ระชาคมระดับ
ต าบล  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน  จัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 17  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และเพ่ือ
จัดเตรียมแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม  รองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุมตาม
นโยบายของรัฐบาล  อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามหลักประชารั ฐ             
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือ ใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย  เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
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/ขอน าเรียน... 

   ขอน าเรียนสภาผู้ทรงเกียรติ  วันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
เสนอขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนต่างๆ  เช่น  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่   เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริห าร
อย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยก าหนดยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน 
3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ทั้งนี้   คาดหวังว่าการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มต้นที่แผน ถ้าก าหนดแผน           
ไม่ถูกต้อง  การพัฒนาจะไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ถ้าเราไม่เข้าใจถึง
ความต้องการของประชาชน  น ามาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน  และเป็นแผน            
ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะได้แผนที่ตอบโจทย์ได้  
ประชาชนจะได้รับความสุข  ได้รับการบริการ  ได้รับการแก้ปัญหา  เพราะหัวใจ        
ของการพัฒนาอยู่ที่แผน  ส่งผลให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจน               
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านไปแล้ว  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ต่อไป 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอร่างแผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.)  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม 

หรือไม่  หากไม่ มีขอมติที่ประชุมในการพิจารณา เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่ น            
(พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

      จากนั้น นายจ่น  จอดสั นเทียะ ประธานสภา อบต .หนองบัวโคก  มอบหมายให้ นายสหรัถ กล้ารอด                  
รองประธานสภา อบต.หนองบัวโคก  ท าหน้าที่ประธานสภาฯ  และด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

   3.2  พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
                  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562     
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภา  อบต.หนองบัวโคก  ซ่ึงตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 ข้อ 29 ก าหนดไว้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
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/นายสุขสันต์...   

    นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้  
นางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงต่อที่ประชุม 

 

นางกชกร  ชมศรี    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้อนุมัติประกาศใช้ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 

เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมา ณรา ยจ่า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2562 เ ม่ือวั นที่ 3 
กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น  

     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 4/2562  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562   

    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

  1. กองคลัง 
  ข้อความเดิม 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  ราคา 22,000.- บาท จ านวน 1 เครื่อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปร ะจ าปี  พ .ศ .2561 หน้ า 4 ล าดับที่  8 ปรา กฏ ในแผนพัฒนาท้ องถิ่น สี่ ปี               
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิม เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 หน้า  31 ล า ดับที่ 1  
คุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    
ที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

  ข้อความใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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/ประเภทครุภัณฑ์... 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด        
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000.- บาท  จ านวน  1  เครื่อง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  ราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 4  ล าดับที่ 8
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้า 31 ล าดับที่ 1 คุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

  2. กองช่าง 
  ข้อความเดิม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท จ านวน 1 เครื่อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ราคากลาง
ตามเกณฑ์ราคากลา งและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ า ปี            
พ.ศ. 2561 หน้า 4 ล าดับที่ 9  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 31 ล าดับที่ 3  คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

  ข้อความใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาด        
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.-บาท จ านวน 1 เครื่อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้          
ราคากลางตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 4 ล าดับที่ 9 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้า 31 ล าดับที่ 3 คุณลักษณะพ้ืนฐานปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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/3.3  พิจารณาโอน... 
 3.3  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความประสงค์ที่จะโอน  
(ประธานสภา อบต.) งบประมา ณรา ยจ่า ยประจ า ปี งบประมา ณ พ.ศ.2562 ครั้ งที่  16/ 2562             

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่า  การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวด           
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึง เสนอขออนุ มั ติ โอน งบประมาณร า ยจ่ า ยประจ าปี งบประมา ณ           
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 16/2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง  ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   กระผม  นายสุขสันต์  ช านาญกุล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล-  
(นายก อบต.) หนองบัวโคก ในระเบียบวาระที่  3  ข้อ  3.3  เสนอขอสภาฯ อนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่ว ไปเ ก่ี ย วกับ เคหะและชุมชน   งบลงทุ น  หมวดค่า ที่ ดินและสิ่ ง ก่ อสร้ า ง              
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน  459,000. -  บาท                 
ขอเสนอญัตติ  ดังนี้ 

 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือโอนเพ่ิม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบ า รุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง เป็นเ งิน 459,000. - บา ท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้ว            
ขอได้ โปรดน าเสนอ ต่อที่ ประชุ มสภาองค์การบริห ารส่วนต า บลหนองบั วโคก                      
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  มีความจ า เป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ซ่ึงเป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก         
จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 หลักการ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
                                         เพ่ือโอนไปด าเนินโครงการดังนี้ 

   รายการที่  1  โอนเพ่ิมงบประมาณเพ่ือ ซ่อมแซมถนนลูกรั ง ห มู่ 11              
สายโรงเรียนบ้านหนองโสน-โรงงานเอ็มแค็ป  รายละเอียดดังนี้   
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/โอนลด… 
โอนลด (ส านักงานปลัด) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
1.1 หมวดค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ต้ังไว้      40,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 34,150.- บาท 
โอนลด    20,000.- บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 14,150.- บาท 

1.2 หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ต้ังไว้      100,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.- บาท 
โอนลด    100,000.- บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        -        บาท 

1.3 หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ต้ังไว้      100,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   39,020.- บาท 
โอนลด           5,000.- บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  34,020.- บาท 

1.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ต้ังไว้         5,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    5,000.- บาท 
โอนลด       5,000.- บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน         -      บาท 

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ต้ังไว้      160,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     70,381.21  บาท 
โอนลด         15,000.- บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      55,381.21  บาท 

2. แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
งบลงทุน 
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/หมวดค่าที่ดิน… 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ หมู่ที่ 7 (ต่อจากโครงการเดิม) จากยอดโสกรวก  
ถึงนานายพู ค าโพธิ์แสง 

ต้ังไว้      489,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   49,000.- บาท 
โอนลด        49,000.- บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        -        บาท 

รวมโอนลดส านักงานปลัด อบต.     จ านวน 194,000.- บาท 
โอนลด (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน 
1. หมวดค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน 

ต้ังไว้      78,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 33,000.-  บาท 
โอนลด    10,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 23,000.-  บาท 

2. หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ต้ังไว้      5,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000.-  บาท 
โอนลด    5,000.-  บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      -       บาท 

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ต้ังไว้      10,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.-  บาท 
โอนลด    10,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        -       บาท 

รวมโอนลดกองคลัง                จ านวน    25,000.-  บาท 
 

/โอนลด... 
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 โอนลด (กองการศึกษาฯ) 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

ต้ังไว้      24,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,240.-  บาท 
โอนลด        4,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน   7,240.-  บาท 

หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ต้ังไว้      5,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000.-  บาท 
โอนลด    5,000.-  บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      -       บาท 

หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
1) ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 

ต้ังไว้           120,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     59,130.-  บาท 
โอนลด            20,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน     39,130.-   บาท 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ต้ังไว้             20,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       5,000.-  บาท 
โอนลด      5,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      -       บาท 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ต้ังไว้             10,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       5,000.-  บาท 
โอนลด      5,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      -       บาท 
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/งานระดับ… 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ต้ังไว้             10,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     10,000.-  บาท 
โอนลด           10,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       -     บาท 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 

ต้ังไว้             10,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     10,000.-  บาท 
โอนลด      8,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 2,000.-  บาท 

รวมโอนลดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  57,000.-  บาท 
โอนลด (กองสวัสดิการสังคม) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

ต้ังไว้             20,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     20,000.-  บาท 
โอนลด                     20,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      -       บาท 

รวมโอนลดกองสวัสดิการสังคม จ านวน    20,000.-  บาท 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน 

ต้ังไว้                     433,400.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    115,140.-  บาท 
โอนลด                      38,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       77,140.-  บาท 
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/ค่าตอบแทน... 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ต้ังไว้                      431,600.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     108,160.-  บาท 
โอนลด               20,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        88,160.-  บาท 

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
ต้ังไว้               55,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       37,360.-  บาท 
โอนลด                      25,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       12,360.-  บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ต้ังไว้                         20,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.-  บาท 
โอนลด                       10,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 10,000.-  บาท 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ต้ังไว้      40,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,000.-  บาท 
โอนลด                       40,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       -        บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ต้ังไว้                          30,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   30,000.-  บาท 
โอนลด                         30,000.-  บาท      
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       -          บาท 

รวมโอนลดกองช่าง                   จ านวน   163,000.-  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น                     จ านวน   459,000.-  บาท  
โอนเพ่ิม (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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/ประเภทรายจ่าย... 
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต้ังไว้      2,214,100.-  บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      15,100.-  บาท 
โอนเพ่ิม                          459,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน    474,100.-  บาท 

รวมโอนเพ่ิมกองช่าง                จ านวน  459,000.-  บาท 
รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น               จ านวน  459,000.-  บาท 

 เหตุผล 
1. เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 59(2) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น พ.ศ.2541 แ ก้ ไข เ พ่ิมเ ติมถึง   ฉบับที่  2  พ.ศ .2543  หมวด 4              
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. เนื่ อ งจ า กข้ อบัญญั ติงบประมา ณรา ยจ่า ยประจ า ปี งบประมา ณ                
พ.ศ.2562  ได้ต้ังงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุ น  หมวดค่าที่ ดิน และสิ่งก่ อสร้าง ประเภทรายจ่า ย           
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้  2,214,100.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ  15,100.-  
บาท  ซ่ึงงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ  จึงขอ อนุมัติโอนเพ่ิม  
459,000.-  บาท  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  474,100.-  บาท 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้า น              
หมู่  11  (นางสุวนิตย์  พันขุนทด)  ว่าถนนสายโรงเรียนหนองโสน-โรงงานเอ็มแค็ป  
มีสภาพช ารุดเสียหาย ประชาชนสัญจรด้วยความยากล าบาก  จึงต้องการให้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน  

จึงน า เสนอต่อที่ปร ะชุมสภาองค์การบริหา รส่วนต าบลหนองบั วโคก                
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติ  

(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2562 
 
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

เวลา  12.00 น.  ประธานสภาฯ  สั่งพักการประชุม 1 ชั่วโมง  
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/เริ่มประชุม... 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

   3.4  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือด าเนินโครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ช่วงบ้านนางหนูชิ ด             
ขาวนวล ถึงบ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ  จ านวน 1 โครงการ เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  รวมเป็นเงิน  117,100.- บาท  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั บเงิน  การเบิกจ่ายเงิน              
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเ พ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89  ก าหนดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิม พูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อกิจการที่จั ดท า เพ่ือบ าบัดควา ม
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า           
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
   (4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้อง ด าเนินกา รก่อหนี้ผูกพันให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล    เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ   
(นายก อบต.)    กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอน าเรียน 

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังต่อไปนี้   
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2562  จ านวน  28,000,000.- บาท  มียอดเงินสะสม ณ วันที่  
30  กันยายน พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน  6,961,185.19 บาท  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ 
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/เง่ือนไข… 
เง่ือนไขข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  และต้องกันเงินสะสมไว้ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 43  ดังนี้ 

    - เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2561     6,961,185.19  บาท   
        ปรับปรุงยอดระหว่างปี           2,735.46 บาท 
    - ยอดเงินสะสมคงเหลือ  
    ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562    6,963,920.65 บาท 
       หัก  (1) จ่ายขาดเงินสะสมโครงการสนับสนุน 
                    การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ            157,600.00 บาท 
              (2) จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการที่สภาฯ  
                                                                อนุมัติเม่ือวันที่  18 ก.พ.  2562           1,477,000.00 บาท 
                                    - ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 พ.ค.  2562  5,329,320.65 บาท 
      หัก  (3) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
               จ านวน 3 เดือน             2,400,000.00 บาท 
      (4) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงาน 
                         และกรณีมีสาธารณภัย             2,800,000.00 บาท 
    - ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้       129,320.65  บาท 
    ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยกา รรับเงิน  การเบิ กจ่ายเงิน                    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามกฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า            
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
   (4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
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/ทั้งนี้… 
   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท0808.2/ว7272               
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า   องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
บัวโคกได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด  รอบคอบ  มีระเบียบ
วินัยในการใช้เงินอย่างระมัดระวัง  เพ่ือเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ต้ังไว้
อย่างคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ  ประหยัด  และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะ  และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
บัวโคก 

   ข้าพเจ้า  นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
   หลักการ 
   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2  ช่วงบ้านนางหนูชิด  ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด  
กล้ามสันเทียะ  จ านวน  117,100.-  บาท 
   เหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้น าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านหนองลุมพุก  ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนัก  โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนสัญจรไปมาอย่างล าบากและเป็นอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนเดินทางไปท าธุระที่อ าเภอ  เดินทางไปโรงพยาบาล  
และเด็กนักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ  และเกษตรกรที่สัญจรไปไร่ก็ต้อง
ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรทุกวัน  สภาพเดิมเป็นถนนดินที่ไม่มีลูกรัง  ประชาชนอดทนกับ
ความล าบากกับถนนเส้นนี้เป็นเวลาหลายปี  ทางผู้น าจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  กองช่างได้ลงพ้ืนที่ท าการ
ส ารวจแล้ว  ผลการส ารวจมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 ช่วงบ้าน
นางหนูชิด ขาวนวล-บ้านนางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ  จ านวนเงิน 117,100.- บาท 
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/ปริมาณงาน...   
   ปริมาณงาน  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร             
ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12.60 ลูกบาศก์เมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
ก าหนด   
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  4 
หน้า  8  ล าดับที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 
   วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือด าเนินการโครงการนี้ 
   1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
   2. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   3. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบ ารุง 
   4. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้เส้นทาง 
   โคร งกา รที่ไ ด้ รั บแจ้ งจา กผู้ น า  ไ ด้บร ร จุไ ว้ ในแผน พัฒนา ท้องถิ่ น                    
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 11  
กุมภาพันธ์  2562  จึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2562  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ ต้ังไว้              
มีความจ าเป็นที่ ต้องใช้ในการบริหารในด้านรายจ่ายประจ าก่อน จึงไม่เพียงพอ        
แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่ งด่วน และโครงการ            
ที่จะด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะและประเภทโครงการที่ประชาชน            
ได้เสนอปัญหาให้ด าเนินการแก้ไขนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และเป็นภารกิจที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  เพราะประชาชน
ได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง  อันเป็นการแก้ไขความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน           
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่ อง แนวทางการ ใช้จ่ ายเ งินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น 

   จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติใช้จ่า ยเงินสะสมประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ .2562 เพ่ือด าเนิ น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด 
ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ  จ านวนเงิน 117,100.- บาท  ต่อไป  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 

(ประธานสภา อบต.)  ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล - บ้าน
นางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ  จ านวนเงิน 117,100.- บาท  พร้อมทั้งได้น าเสนอ
หลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
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/นายแสวง...  
นายแสวง  แขขุนทด    เนื่องจากถนนสายที่เสนอขออนุมัติ มีสภาพพ้ืนที่เป็นทางตันและประชาชน             
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3)   ใช้เส้นทางค่อนข้างน้อย  จึงควรน างบประมาณไปด าเนินการโครงการอ่ืนที่ จ า เป็น  

หากเป็นถนนสายรอบหมู่บ้านที่มีประชาชนใช้เส้นทางจ านวนมาก จะไม่คัดค้าน            
แต่เม่ือถนนเส้นนี้มีประชาชนใช้เส้นทางค่อนข้างน้อยจึงควรชะลอโครงการนี้ไว้ก่อน 

 

นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร    สมาชิกสภาฯ หลายท่านคงได้เห็นสภาพพ้ืนที่จริงของถนนสายนี้แล้ว     
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2)  เม่ือมีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นด้วย  จึงขอเสนอเปลี่ยนเป็นโครงการอ่ืน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ขณะนี้อยู่ในวาระการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ.2562  เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน     

ม.2  ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ  จงึไม่สามารถ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอ่ืนได้   

 

นายอุ่น  หกขุนทด    ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง  โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน 
(เลขานุการนายก อบต.)  ถนนเป็นโคลนเละท าให้การสัญจรไปมายากล าบาก และมีหลายครัวเรือนที่ใช้

เส้นทางสายนี้เป็นประจ า      
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล    ก่อนที่สมาชิกสภาฯ จะลงมติ  ขอเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อสภาฯ 
(นายก อบต.)   อีกครั้ง  และขอเสนอภาพถ่ายสภาพพ้ืนที่จริงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เห็นว่า

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง และมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่สองข้างทาง  
ในช่วงหน้าฝนนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนด้วยความยากล าบาก งบประมาณ                 
ที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในวันนี้จ านวน 117,100. -  บาท จะช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นไปอย่างคุ้มค่า  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  จึงน าเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 
(ประธานสภา อบต.)  ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พร้อมทั้งได้น าเสนอหลักการ

และเหตุผลต่อที่ประชุมสภาฯ  และมีสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว             
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่  

    เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ดังนั้นจึงขอมติ          
ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 ช่วงบ้าน
นางหนูชิด ขาวนวล-บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ จ านวนเงิน 117,100.- บาท   

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   จ านวน  15  เสียง   
    ไม่อนุมัติ จ านวน    2  เสียง   
    งดออกเสียง     จ านวน    1  เสียง 

 
 

/ระเบียบวาระที่  4… 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
 

 4.1  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอ 
(ประธานสภา อบต) ต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ

รายจ่าย  รวมทั้งมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  นั้น 

  กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง          
บัวโคก  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   ล าดับต่อไป           
จะได้แจ้งให้กองคลังด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  และขอแจ้งไปยังสมาชิก
สภาฯ ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามโครงการอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

 

นายช่วง  เบียดขุนทด   ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มองเห็น 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และที่ส า คัญ ที่สุดคือ ขอขอบคุณ         

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ที่ในช่วง
ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบล
หนองบัวโคก โดยในพ้ืนที่หมู่ 11 ได้มีการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนจ านวนหลายโครงการ  จงึขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้  

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ 11  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ก าลังใจ  
(นายก อบต.) ในการท างานมาโดยตลอด  ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2556  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้บริหารงานด้วยความมุ่งม่ันและต้ังใจจริง ยึดหลัก
ประชาชนต้องมาก่อน  โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพ่ือประชาชน  
รวมทั้งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติฯ  ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  สายบ้านโกรกผักหวาน  หมู่ 4 - หนอง
ลุมพุก  หมู่  2  จ านวน  4  ช่วง  งบประมาณ  3,200,000  บาท  

2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  หมู่ 5  สายบ้านทามจาน  ถึงบ้าน
ส าโรงโคก  งบประมาณ  1,400,000  บาท 

โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรังผสมยางพารา บ้านทามจาน หมู่ 5  ก าหนดระยะเวลาด า เนินการ 
120 วัน  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
/4.2  การรับส่งเด็ก... 
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 4.2  การรับส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  น าเสนอต่อที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต) 
  

นายแสวง  แขขุนทด   ด้วยมีผู้ปกครองสอบถามว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุกเปิดรับเด็กเล็ก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3)   ในช่วงเช้าเวลาก่ีโมง  เนื่องจากผู้ปกครองบางคนมีภารกิจต้องรีบไปท างานแต่เช้า  

หากรอส่งบุตรหลานก่อนจะท าให้ไปท างานสาย   และเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           
บางแห่งเปิดรับเด็กเล็กแต่เช้า  จึงเสนอขอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับเปลี่ยนเวลา          
ในการรับเด็กใหม่  

  

นางยุพิน  มีหมู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองบัวโคกทั้งสองแห่ง  ได้ก าหนดเวลา 
(ปลัด อบต.) เปิดรับ เด็กเล็ก  เวลา 07.30 น . และก าหนดส่ง เด็ก เล็ ก เวลา  15.00 น .                

โดยครูผู้ ดูแ ลเด็กจะรอจนกว่าผู้ ปกครองมา รับเ ด็กครบทุกคน ซ่ึ งศูนย์ พัฒนา         
เด็กเล็กส่วนใหญ่จะเปิดรับเด็กเวลา 07.30 น.  หากมีกรณีที่ครูผู้ ดูแลเด็กของ อบต.
หนองบัวโคกเปิดรับเด็กสายเกินกว่าเวลา 07.30 น.  ผู้ปกครองสามารถร้องเรียน
มายัง อบต.หนองบัวโคกได้    

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบว่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก   
(นายก อบต.) มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ  นางชลิดา  สามผ่องบุญ  และ น.ส.นิสาลักษณ์  ภู่มาก  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัวโคก  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ น.ส.ประภาศรี  
ศรีสิงห์  และ น.ส.กุสุมา  งิมขุนทด  ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานในวันจันทร์ -วันศุกร์  
ก าหนดรับเด็ก  เวลา 07.30 น.  โดยจะต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา 15  นาที  
และก าหนดส่งเด็ก  เวลา  15.00 น.  ในวันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่  3  เป็นอย่างสูงที่ได้สะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.3  กิจกรรมบ ารุงรักษา “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ”  ตามโครงการ  1  จังหวัด              
       1  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอ 
(ประธานสภา อบต) ต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม             
(นายก  อบต.) บ ารุงรักษา  “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่  ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  นั้น 

 
 

/เม่ือวันที่...   
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เม่ือวันที่  13  มิถุนายน  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
น าทีมโดยนายอุ่น หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. และเจ้าหน้าที่อบต.หนองบัวโคก  
ได้เข้าพ้ืนที่ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.หนองบัวโคกแล้ว
พบว่า ต้นไม้ที่ปลูกไวเ้ม่ือปีที่แล้วเหลือจ านวนน้อยมาก  เจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการ 
ตัดหญ้าและเตรียมพ้ืนที่ไว้ส าหรับปลูกต้นไม้ซ่อมแซมต้นที่ตาย  ซ่ึงทาง อบต.หนอง
บัวโคกจะประสานขอสนับสนุนพันธุ์ไม้จากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือน าไปปลูกที่ป่า           
โล่ใหญ่ในสัปดาห์หน้า  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือทราบ    

 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 
4.4  เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายอรุณ  ท าดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต)  
 

นายอรุณ  ท าดี  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายหนองประดู่   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10) ม.2  บ้านหนองลุมพุก  จึงขอเสนอให้ทาง อบต.หนองบัวโคก  ด าเนินการยกร่อง  

พูน ดินถนนสายหนองประดู่ เ พ่ือบร รเทา ควา มเ ดือดร้ อน ให้กับประชา ชน           
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะท าให้ถนนเสียหายหนัก
กว่าเดิม 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  เรียน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  10  การเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
(นายก อบต.) จะต้องเริ่มต้นที่แผน  ถ้าก าหนดแผนไม่ถูกต้อง  การพัฒนาจะไม่เป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชน ถ้าเราไม่เข้าใจถึงความต้องการของประชาชน  น ามาก าหนด
เป็นแผนการด าเนินงาน  และเป็นแผนที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย จะได้แผนที่ตอบโจทย์ได้  ประชาชนจะได้รับความสุข  ได้รับ
การบริการ  ได้รับการแก้ปัญหา  เพราะหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่แผน  ส่งผลให้
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น   ดังนั้นการเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องเริ่มต้นจากการเสนอปัญหาในพ้ืนที่ของท่าน
เพ่ือน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หากผู้น าไม่ได้เสนอปัญหาเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตอบ
โจทย์ได้  ผู้น าจึงควรที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคมทุกครั้ ง  ในส่วนโครงการที่ทาง
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอในวันนี้นั้นผู้บริหารเพียงรับทราบไว้   แต่การบรรจุโครงการ         
ในแผนพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และยังไม่ทราบว่าจะมีการประชุม
ประชาคมอีกเม่ือใด   

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
                                         4.5  แนวทางการป้องกันยุงลายและไข้เลือดออก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายช่วง  เบียดขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต)  
 

/นายช่วง...   
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นายช่วง  เบียดขุนทด  ด้วยปัจจุบันเป็นช่วงหน้าฝนและมียุงลายแพร่พันธุ์จ านวนมาก  จึงขอ  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11) เรียนถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกว่ามีแนวทางหรือ

มาตรการในการป้องกันปัญหายุงลายและไข้เลือดออกอย่างไร 
 

นางยุพิน  มีหมู่  เม่ือวันที่  7  มิถุนายนที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ปลัด อบต.) ได้แจกทร ายอะเบทให้ผู้น าแ ต่ละหมู่บ้ านเพ่ือน า ไปก าจัดลูกน้ ายุงล าย  แต่คง          

ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด  สิ่งส าคัญคือการควบคุมที่ ต้นเหตุ โดยการคว่ ากะลา 
ปิดฝาโอ่งและไห  เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  และในวันนี้ทาง อบต. ได้รับแจ้ง
ว่ามีประชาชนในพ้ืนที่หมู่ 8 ติดเชื้อไข้เลือดออก จ านวน 1 ราย  โดยเจ้าหน้าที่          
ได้ออกไปพ่นหมอกควันให้แล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าติดเชื้อมาจากนอกพ้ืนที่
หรือไม่ 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  การพ่นหมอกควันสามารถช่วยได้บางส่วนเท่านั้น  สิ่งส าคัญคือประชาชน 
(นายก อบต.) ต้องป้องกันด้วยตนเอง  โดยการก าจัดลูกน้ ายุงลาย  คว่ ากะลา  เปิดหน้าต่างให้

อากาศถ่ายเทสะดวก และปล่อยปลาหางนกยูงเพ่ือกินลูกน้ ายุงลาย ซ่ึงวิธีการต่างๆ 
เหล่านี้จะช่วยป้องกันและก าจัดยุงลายและสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้    

  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
                                         4.6  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต)  
 

นางกชกร  ชมศรี  ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประกาศใน 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันที่  12  มีนาคม  2562  และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 
เป็นต้นไป  มีทั้งสิ้น 98  มาตรา  โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ปร ะโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม             
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 

(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษี                
ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสามของฐานภาษี 

(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 

(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร  
แก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 

 
/เพ่ือเป็นการ... 
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 เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ ดิน
และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 จึงน าเรียนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น  
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกอาจจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้กับ
สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้านทราบอีกครั้ง   

  

                                         4.7  โครงการพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   
                                               บึงละหาน  อ าเภอจัตุรัส 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายธนันชัย  งิมขุนทด  รองนายก อบต.  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต)  
 

นายธนันชัย  งิมขุนทด  ด้วยเม่ือวันที่  10  มิถุนายนที่ผ่านมา  อ าเภอจัตุรัสได้จัดประชุมโครงการ 
(รองนายก อบต.) พัฒนาถนนสายวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  บึงละหาน   อ าเภอจัตุรัส  

ก าหนดพิธีเปิด โครงการและจัดกิจ กรรมวั นแรกในวันศุกร์ที่   14  มิถุนายน            
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ทางเข้าบึงละหาน (ศาลเจ้าพ่อหาญค า) หมู่ที่  2  ต าบล
ละหาน  และจะมีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมบึงละหานทุกๆ วันศุกร์             
ของสัปดาห์  ซ่ึงผู้ประกอบการ ร้านค้า  ชมรม  กลุ่ม  และประชาชนที่สนใจสามารถ
เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ได้  นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละต าบลเพ่ือแสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของแต่ละต าบล  
โดยก าหนดมอบหมายให้มีการเข้าร่วมน าการแสดงศิลปวัฒนธรรมมาจาก  3  ต าบล 
ในแต่ละครั้ง  หมุนเวียนกันไปในทุกๆ วันศุกร์   

ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ น าตัวแทนจากต าบลหนอง       
บัวโคกเข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า  
ชมรม  กลุ่ม  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าได้ทุกวันศุกร์   ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ทางเข้าบึงละหาน (ศาลเจ้าพ่อหาญค า) หมู่ที่  2  ต าบลละหาน  
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้      

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ 
(ประธานสภา อบต.) คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  15.10  น. 
 

      ลงชื่อ              ยุพิน  มีหมู่      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/คณะกรรมการ… 
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 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
-                          ลงชื่อ        ณ ฐพงษ์  ผาสุข    ประธานกรรมการ 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
 
 
 

      ลงชื่อ         บุญชู  ภู่ประกิจ     กรรมการ 
         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 

                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 

 
 
 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด     กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 
 

 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  
 
 
 

ลงชื่อ         จ่น  จอดสันเทียะ 
       (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 


