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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

  วันท่ี  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

3 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

4 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

5 นายสนอง  สีแดง สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สนอง  สีแดง  

6 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

7 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

8 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ    

9 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

10 นางสมพร  เหตุขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

13 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

14 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

15 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

16 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

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

19 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

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 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

5 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

6 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบต. 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

7 น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

8 น.ส.วิลาวรรณ บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

9 นายเปรม  แพนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 9 เปรม  แพนชัยภูมิ  

10 นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 นิคม  เถื่อนสันเทียะ  
 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
 1.  นายจ่น  จอดสันเทียะ ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.  
 2.  นายช่วง  เบียดขุนทด ต าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต. หมู่  11  

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่          

ที่เก่ียวข้อง นายสหรัถ กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ท าหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2562  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบั วโคก  ในส มัยประชุมสา มัญ  ส มัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ า ปี พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์                
พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ.2562  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มต้ังแต่
วันที่  5 - 19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  5  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  กรกฎาคม 
พ.ศ.2562  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
/จากนั้น… 
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จากนั้น  นายสหรัถ  กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ท าหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(รองประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕62  ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริห าร ส่วนต า บลหนองบัวโคก  ส มัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ งที่  1 ประจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ญัตติ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
(รองประธานสภา อบต.) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า เม่ือคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                 
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็ น         
สามวาระ  โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักกา รแห่ งร่า งข้อบัญญั ติและลงมติว่าจ ะรับหลักกา ร          
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย     
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 
/ข้อ 49 ญัตติ… 
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ข้อ  49 ญั ตติร่ างข้อบัญญั ติที่ สภา ท้ องถิ่น ล งมติรั บหลั กกา รแล้ ว              
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้ องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้ องถิ่ นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า แปรญัตติต่อคณะกรรมกา ร           
แปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ( 2 ท่าน) 

และ ข้อ 105 ก าหนดไว้ว่า สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3) คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการสามัญตาม ข้อ 103 (1) ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงต้องพิจารณา
ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้   

1. พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หรือไม่   

2. หากรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว  ต้องพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน               
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

3. พิจารณาก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติ และระยะเวลาในการยื่นหนังสือ
แปรญัตติ          

เชิญนา ยกองค์กา รบริ หา รส่วนต าบ ลแถลงงบประมา ณ ประจ า ปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุม 

 

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   “ท่านประธานและสมาชิกสภาผู้ท รงเกียรติที่ เคารพ ร่างข้อบัญญั ติ      
(นายก อบต.)     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ทีผู่้บริหารน าเสนอต่อ 

สมาชิกสภาในวั นนี้  เป็นหนึ่งในความพยา ยา มและความต้ัง ใจของผู้บริหา ร               
ที่ต้องการพัฒนาต าบลหนองบัวโคกให้สนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของการบริหารในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของผู้บริหารให้ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชน  

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  

 

/ได้ทราบถึง... 
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ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น          17,781,556.61  บาท 

  1.1.2  เงินสะสม        5,329,320.65  บาท 
 1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม       8,139,382.38  บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
                    จ านวน  6  โครงการ               104,579.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
    พ.ศ.2562 
     (1)   รายรับจริงทั้งสิ้น  24,843,071.47  บาท  ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร                   265,432.21  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต      121,136.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             77,362.15  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              10,092.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                 12,211,033.11 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 12,158,016.00 บาท 

(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     1,248,500.00 บาท 
(3)   รายจ่ายจริงทั้งสิ้น  จ านวน  20,255,115.02  บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง         6,761,888.00  บาท 
   งบบุคลากร         6,511,618.00  บาท 
   งบด าเนินงาน         2,818,709.02  บาท 
   งบลงทุน          2,785,900.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน              1,377,000.00  บาท 
(4)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้       1,248,500.00  บาท 
       โดยระบุวัตถุประสงค์ 
(5)   รายจ่ายที่จ่ายเงินสะสม          1,634,600.00  บาท 

รายรับ 
ประมาณการ  ปี 2563 
รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร               290,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต       164,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             80,000.00 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง         540,000.00 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.                  
 หมวดภาษีจัดสรร      13,691,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.       13,691,000.00 

 

    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                          16,000,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.                   16,000,000.00 
  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น     30,000,000.00 

รายจ่าย 
ประมาณการ  ปี 2563 
     จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง             9,803,600.00

  งบบุคลากร        9,791,880.00 
 งบด าเนินงาน        5,301,720.00 
 งบลงทุน         3,361,800.00 
 งบรายจ่ายอ่ืนๆ             25,000.00 
 งบเงินอุดหนุน        1,716,000.00 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น             30,000,000.00 
 

  กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง      
บัวโคก ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เป็นจ านวนเงิน  

                        30 ล้านบาท 
 เหตุผล   เพ่ือให้ส่วนราชการ ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ.2563  ส าหรับใช้เป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ด้านบริหารงานทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป     10,200,420.00 
แผนงานรักษาความสงบภายใน          55,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา      4,301,680.00 
     แผนงานสาธารณสุข         270,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์         946,200.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน       4,367,600.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          25,000.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         20,500.00 
 

/ด้านการเศรษฐกิจ... 
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    ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร                  10,000.00 
 

    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง                 9,803,600.00 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น             30,000,000.00 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
โดยที่ เป็นการสมควรต้ั งงบประมา ณรายจ่ายประจ า ปีงบประมา ณ            

พ.ศ.2563  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2554  มาตรา 87  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอจัตุรัส 

ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 

ข้อ 2 ข้อบัญญั ติ นี้ให้ใช้บัง คับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2562             
เป็นต้นไป 

ข้ อ  3 งบปร ะมา ณร า ยจ่ า ยประจ า ปี งบประมา ณ พ.ศ . 2563              
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  30,000,000  บาท 

ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  30,000,000  บาท  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป     10,200,420.00 
แผนงานรักษาความสงบภายใน          55,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา      4,301,680.00 
     แผนงานสาธารณสุข         270,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์         946,200.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน       4,367,600.00 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          25,000.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         20,500.00 
    ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร                  10,000.00 
 

    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง                 9,803,600.00 

งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น             30,000,000.00 
 

/ข้อ  5 งบประมาณ… 
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ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้  เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น  -  บาท    

ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ปฏิบัติการเบิก
จ่าย เงินงบประมา ณที่ ได้รั บอนุมัติ ให้ เป็น ไปตามระเบียบการเบิกจ่าย เงิน                           
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7  ให้น ายกอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองบัว โคก  มีหน้า ที่
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563             
 ที่ผู้บริ หารน าเสนอต่อสมาชิก สภาผู้ ทรง เกียร ติ มีว งเงิน งบประมาณทั้งสิ้ น

30,000,000.- บาท  จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 26,638,200.- บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 88.79 ของวงเงินงบประมาณ  รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 
3,361,800.-  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.21  ของวงเงินงบประมาณ 
 สาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63  ตามที่ได้แถลงมานั้น  เป็นส่วนส าคัญของแนวทางหลักในการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน  ส าหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้
น าเสนอต่อท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว   
         จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นสิ่งยืนยันในความต้ังใจและความพยายามของผู้บริหาร
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งให้
ความส าคัญ  กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของต าบลหนองบัวโคกและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือให้งบประมาณของต าบลหนองบัวโคกที่
มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ 

 กระผมจึงหวังว่าท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จะให้การ
สนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  เพ่ือผู้บริหารจะได้ยึดถือเป็น
หลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  ขอขอบพระคุณครับ” 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  หากไม่มี 
(รองประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม  ที่ปร ะชุ มมีมติรั บหลั กการแห่ง ร่างข้อบัญญั ติงบประมาณร ายจ่า ย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
 

 
/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด    เม่ือที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
(รองประธานสภา อบต.) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไป  เป็นการคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  โดยให้สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จ านวนก่ีคน  ซ่ึงตามระเบียบฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า           
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  โดยให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้ เสนอชื่อและให้มีผู้รับรอง            
สองท่าน   

 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  3  คน  โดยมี 
(สมาชิกสภา อบต. ม.9) นางสมพร  เหตุขุนทด   สมาชิกสภา อบต. ม.5  และนายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

สมาชิกสภา อบต. ม.1  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(รองประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  3  คน   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เม่ือที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวน            
(รองประธานสภา อบต.) 3  คน  ล าดับต่อไป  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
 ข้อบัญญัติ  คนที่  1 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  เสนอนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. ม.3  โดยมี  นายบุญเติม 
(สมาชิกสภา อบต. ม.1) เขยพุดซา  สมาชิกสภา อบต. ม.3  และนางภคมน  แก่งสันเทียะ  สมาชิกสภา 

อบต. ม.1  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(รองประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นายแสวง  แขขุนทด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่  1  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
(รองประธานสภา อบต.)   ข้อบัญญัติ  คนที่  2 
 

นายแสวง  แขขุนทด  เสนอนางสมพร  เหตุขุนทด  สมาชิกสภา อบต. ม.5   โดยมีนางโสภา   
(สมาชิกสภา อบต. ม.3) ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. ม.10  และนางส ารวย  ก้องเมือง  สมาชิกสภา อบต. 

ม.6  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(รองประธานสภา อบต.)  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นางสมพร  เหตุขุนทด  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  2  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
(รองประธานสภา อบต.)   ข้อบัญญัติ  คนที่  3 
 

นางสมพร  เหตุขุนทด  เสนอนายสมพร  อมฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. ม.8  โดยมี นายสร้อย 
(สมาชิกสภา อบต. ม.5) เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1  และนายณัฐพงษ์  ผาสุข  สมาชิกสภา 

อบต. ม.9  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นายสมพร  อมฤทธิ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่  8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  

 

นางยุพิน  มีหมู่  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
(เลขานุการสภา อบต.) ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น

ยื่นต่อประธานสภาฯ  โดยรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา           
วาระที่ 2 และวาระที่ 3  และให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาฯ ด้วย  
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไป  เป็นการก าหนดวันและระยะเวลาในการยื่นหนังสือแปรญัตติ          
(รองประธานสภา อบต.) ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
 

นายณัฐพงษ์  ผาสุข  เสนอก าหนดวันยื่นหนังสือแปรญัตติ วันที่ 7, 8 และ 9  สิงหาคม 2562 
(สมาชิกสภา อบต. ม.9) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา อบต. หนองบัวโคก  และเสนอ

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วันที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  โดยมีนายแสวง            
แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  และนายบุญชู  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ 4  เป็นผู้รับรอง 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ         

แปรญั ตติ  ในวันที่  7 , 8  และ  9  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 น .           
ถึงเวลา 16.30 น.  และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่  14  สิงหาคม  
2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
(รองประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  
ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น           
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึง เสนอขออนุมั ติ โอนงบประมา ณร ายจ่ ายประจ า ปีงบประมา ณ               
พ.ศ.2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 เชิญนายกอง ค์กา รบริ หา รส่วนต า บล   ชี้แ จงรายละเ อียด เพ่ิมเติ ม             
ต่อที่ประชุม 

 นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
มอบหมายให้นางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

นางกชกร  ชมศรี     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น  เนื่องจาก

งบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้ไม่พอจ่าย 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ . 2541 ข้อ 27 จึง เสนอขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้     
โอนลด (กองสวัสดิการสังคม) 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

/ต้ังไว.้..   
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ต้ังไว้      6,564,000.-  บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    567,090.-  บาท 
โอนลด                            10,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน    557,090.-  บาท 

รวมโอนลดกองสวัสดิการสังคม        จ านวน    10,000.-  บาท 
    รวมโอนลดทั้งสิ้น       จ านวน   10,000.-  บาท 

โอนเพ่ิม (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ต้ังไว้      2,214,100.-  บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        5,100.-  บาท 
โอนเพ่ิม                            10,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      14,100.-  บาท 

รวมโอนเพ่ิมกองช่าง                จ านวน    10,000.-  บาท 
รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น               จ านวน    10,000.-  บาท 
 จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติ  
(รองประธานสภา อบต.) ที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.2562 
 
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

เวลา  12.00  น.  พักการประชุมเป็นเวลา  1  ชั่วโมง 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
 

    5.1  ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในต าบล- 
       หนองบัวโคก  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายเปรม  แพนชัยภูมิ  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองตะครอง หมู่ที่  9   
(รองประธานสภา อบต.)  น าเสนอต่อที่ประชุม  
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/นายเปรม...   

 

นายเปรม  แพนชัยภูมิ   สอบถามโครงการยกร่องพูนดินถนนและโครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
(ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9)  ของบ้านหนองตะครอง  หมู่ที่  9  เนื่องจากทั้งสองโครงการไม่ได้บรรจุไว้                    

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  และแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ก่อนอ่ืนขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(นายก อบต.) ทุกท่าน  ที่ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  และหมู่ที่ 1 ที่ได้        
เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  ส าหรับโครงการยกร่องพูนดินถนนและโครงการ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  นั้น  แม้ว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่เสนอ
สภาฯ ในวันนี้ไม่ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว ้ แต่ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เรียบร้อยแล้ว  และเนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่าง
จ ากัดจึงไม่สามารถต้ังงบประมาณได้ครบทุกโครงการ   ซ่ึงหากประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการ  ในปีงบประมาณ            
พ.ศ.2563  อาจจะพิจารณาน าเงินเหลือจ่ายมาด าเนินโครงการหรืออาจพิจารณา               
ใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบของทางราชการต่อไป  โดยเม่ือวันที่ 14  มิถุนายน 
2562  ที่ผ่านมา  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้มีมติอนุมัติให้         
ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2           
ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล -บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ จ านวนเงิน 
117,100.- บาท  เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 84 
เมตร แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสภาพพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
ดังนั้น  จึงต้องระงับโครงการไว้ก่อนและต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งน า เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ  และขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม             
ทุกท่านได้รับทราบว่า  งบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นจะถูกน าไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความโปร่งใส  

   

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายสร้อย เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุม  
(รองประธานสภา อบต.)  
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอความเห็นว่า  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงานก่อสร้าง  เช่น  กรณี 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1)  เข้าปรับเกรดพ้ืนที่ก่อนลงลูกรังถนน  ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลฯ แจ้งให้ 

สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้านทราบล่วงหน้า  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ และผู้น า
หมู่บ้านได้ร่วมตรวจสอบด้วย 

 
 
 
 
 



14 
 
 

/นายแสวง...   

นายแสวง  แขขุนทด   สนับสนุนความเห็นของนายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) หมู่ 1  โดยเสนอว่า  กรณีที่ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการก่อสร้างหรือลงลูกรังถนน

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้านได้รับ
ทราบก่อนและผู้รับจ้างควรเริ่มด าเนินการก่อสร้างในวันราชการ  และสอบถาม
กรณีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ซ่ึงปัจจุบันแต่งต้ังพนักงาน        
ส่วนต าบลเป็นกรรมการตรวจงานจ้างโดยไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วย 
ดังนั้น จึงเสนอให้ มีการแต่งต้ังผู้ทร งคุณวุฒิหรือคณะกร รมการหมู่บ้านหรื อ
ประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วย     

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่  1  และหมู่  3  ได้เสนอให้ อบต.หนองบัวโคก 
(นายก อบต.) แจ้งให้สมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้านทราบก่อนที่ ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงานนั้น  

ผู้บริหารท้องถิ่นจะก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอ  
และกรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงา นจ้า งนั้น  ขอน าเรียน ให้สมาชิ กสภา ฯ ทุ กท่า นทร าบว่ า  การแ ต่งต้ั ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุทุกประการ และ 
เม่ือมีโครงการก่อสร้างทุกครั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าชับให้ผู้ควบคุมงานควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และการจะสั่งให้ผู้รับจ้าง หยุดด าเนินงาน
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระเบียบก าหนด  ทั้งนี้กรณีที่สมาชิกสภาฯ เสนอให้มี
ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วย นั้น  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการในคราวต่อไป   

 

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

นายอรุณ  ท าดี    สอบถามโครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่  10  จ านวน   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10) 2  จุด  ว่าปัจจุบันด าเนินการถึงขั้นตอนใด 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  การด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  และการขยายเขต   
(นายก อบต.) ไฟฟ้านั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องประสานไปยังการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคก่อน  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง   
 

นายเปรม แพนชัยภูมิ  หลายหมู่บ้านประสบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะช ารุดเสียหายเช่นเดียวกัน   
(ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  9) การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะโดยการเปลี่ยนหลอดไฟและใช้โครงเก่าอาจจะท าให้

เกิดความช ารุดเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงขอเสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยการติดต้ัง       
ไฟโซล่าเซลล์  ที่สามารถใช้งานได้นานถึง  30,000  ชั่วโมง ต้ังเวลาเปิดปิดได้ 
คุ้มค่า  ประหยัดต้นทุน  และสามารถแก้ไขปัญหาได้   
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/นายสหรัถ...   

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุม  
(รองประธานสภา อบต.)  
 

นายบุญชู  ภู่ประกิจ  สอบถามว่า  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4) หมู่ที่  4  ซ่ึงเป็นโครงการเกินศักยภาพ  ปัจจุบันด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด   
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4               
(นายก อบต.) ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร  ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท  

ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในโครงการเกินศักยภาพ  ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกจะต้องประสานของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หากมีความ
คืบหน้าจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบอีกครั้ง  และขอน าเรียนให้สมาชิกสภา
ฯ ได้รับทราบว่ามีหลายโครงการที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้ของบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนและได้ติดตามจนได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เช่น โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าที่ท าการ อบต. ถึงบ้านห้วยดอนยาว งบประมาณของ 
อบจ.ชัยภูมิ  ปัจจุบันผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ  ซ่ึงล าดับต่อไปจะได้เสนอโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างจากแยกทางเข้ามาถึงหน้าที่ท าการ อบต. นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่ อบต.หนองบัวโคก  ได้ประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.
ชัยภูมิ  และ อบจ.ชัยภูมิได้บรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ได้แก่ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 2 งบประมาณ          
3  ล้านบาท และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 5  งบประมาณ 1.4     
ล้านบาท  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  นับว่าเป็นความโชคดีของต าบลหนองบัวโคกที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ 
(รองประธานสภา อบต.) ต้ังใจจริงที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนด้วยการขอรับสนับสนุนงบประมาณ          

จากหน่วยงา นภายนอกและติดตามโครงการต่างๆ จนเห็นผลอย่างชัดเจน                     
จึงขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกและผู้ที่ เก่ียวข้อ ง          
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.2  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าปี 2562 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(รองประธานสภา อบต.)   น าเสนอต่อที่ประชุม  
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ   ด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  ก าหนดจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจ าปี 2562  ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงลูกหนี้และผู้ค้ าประกันเพ่ือให้ความรู้ 
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/ความเข้าใจ... 
 

ความเข้าใจและส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ประสานคนพิการ           
ในพ้ืนที่ จ านวน 4 ราย คือ 1) นายปาน อาชานัย 2) นายสง่า  แขขุนทด 3) นาย
ธงชัย  อมรรัตนวาที  และ 4) นางสมควร  มาพะลัย  หรือผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วม
อบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมอ าเภอ
จัตุรัส  และขอความกรุณาส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมให้กองสวัสดิการสังคมทราบ
ภายในวันนี้  โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุก
ท่าน       

   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
5.3  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   
       ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
(รองประธานสภา อบต.) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และได้

มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รวมทั้งก าหนดวันแปรญัตติ 
ไปแล้วนั้น  จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ในวันที่ 19 สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ 
(รองประธานสภา อบต.) คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
 

 ลงชื่อ          ยุพิน  มีหมู่           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางยุพิน  มีหมู่) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  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 
 
 


