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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

  วันท่ี  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 
 

ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภา อบต. จ่น  จอดสันเทียะ  

2 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

8 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ    

9 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

10 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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 เลขานุการสภาฯ ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ  

8 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

9 นายปุณณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ปุณณพัตน์  ขาวนวน  

10 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา  เตียนพลกรัง  

 

ผู้ไม่มาประชุม   

  1. นายสนอง  สีแดง      ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 ขาดประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

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

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  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 าหนดสมัยประชุมสภาองค์กา รบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มต้ังแต่
วันที่  16-30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  23  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  ธันวาคม 
พ.ศ.2562  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

จากนั้น นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
/ระเบียบวาระที่  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1  แจ้งระเบียบการลาของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การลา
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

     1. การลาป่วย    
- สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวให้เสนอใบลา

ก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงานก็ได้  ในกรณีมีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้ อ่ืน   
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

- การลาป่วยต้ังแต่สิบห้าวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ของแพทย์                
ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 

2. การลากิจส่วนตัวและการลาพักผ่อน 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ใดจะลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน  จะต้องได้รับ

อนุญาตก่อนจึงหยุดงานได้ เว้นแต่การลากิจส่วนตัวนั้นมีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถ 
รอรับการอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลาแล้วหยุดงานก็ได้ แต่จะต้องรีบชี้แจงเหตุผล
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็ว 

3. การลาไปต่างประเทศ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะลาไป ต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด            

ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นประกอบกับการ
ประเมินความคุ้มค่าเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา และให้ผู้ว่าราชการจังหวั ด               
สั่งอนุญาตตามที่เห็นสมควร 

โดยระเบียบข้อ ๒๐ (3) ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ มีอ านาจ
พิจารณาอนุญาตส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

มาตรา ๔๗ ตรี  ก าหนดไว้ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิ้นสุดลงเม่ือ (4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้ ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร   

เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง ให้นายอ าเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของ
นายอ าเภอให้เป็นที่สุด 

พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                
พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๕  ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  มาตรา ๕๐ (๒๕) ก าหนดไว้ว่า บุคคล   
ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะทอดทิ้ง 

./หรือละเลย... 
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หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่
และอ านาจ  หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิต าแหน่ง 
หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

การประชุมสภาฯ ใน วันนี้   มีสมาชิ กสภาฯ ขาดการประชุมสภา ฯ 
ติดต่อกันสามครั้ง จ านวน 1 คน คือ นายสนอง สีแดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  
โดยไม่มีการเสนอใบลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ซ่ึงในการ
ประชุมสภาทุกครั้ง ประธานสภาฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
ล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน อบต.หนองบัวโคก   
ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22            
โดยไม่สามารถ ติดต่อนายสนองฯ ได้  และมีญาติของนายสนองฯ  เป็นผู้ล ง          
ลายมือชื่อรับหนังสือแทน ซ่ึงจากการสอบถามญาติของนายสนองฯ ในเบื้องต้น              
ทราบว่า นายสนองฯ เดินทางไปต่างประเทศและยังไม่มีก าหนดกลับ ซ่ึงกรณีนี้   
ยังมีข้อสงสัยว่าเป็นการขาดประชุมสภาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือไม่     

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๗ ตรี เม่ือมีข้อสงสัยเก่ียวกับ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดสิ้นสุดลง สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจะได้รายงานนายอ าเภอจัตุรัสเพ่ือวินิจฉัยว่า            
การขาดประชุมสภาของนายสนองฯ เป็นการขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควรหรือไม่  หากนายอ าเภอจัตุรัสวินิจฉัยว่า การขาดประชุมสภาของ
นายสนองฯ เป็นการขาดประชุมสภาโดยไม่มีเหตุอันสมควร และให้สมาชิกภาพ         
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง  กรณีนี้นายสนองฯ จะเข้าข่าย
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๕ ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
มาตรา ๕๐ (๒๕)  เนื่อ งจากเป็ นบุคคลที่เคยถูกสั่งให้พ้น จากต าแหน่งใดๆ               
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่
และอ านาจ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง  
  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับทราบ  
โดยทั่วกัน 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
/ระเบียบวาระที่  ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2562   
          เมื่อวันท่ี  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕62 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62  ได้น าส่งล่วงหน้าให้ มีสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหา รส่วนต าบลหนองบัวโคก ส มัย วิส ามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2 ปร ะจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือทราบ 

3.1   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีผู้บริหารท้องถ่ินได้แถลงไว้ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้แถลงนโยบาย 
(ประธานสภา อบต.) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               

สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2556  เม่ือวันที่  2  ธันวาคม  2556  นั้น   
ตา มพระร า ชบัญญั ติสภา ต า บลและอง ค์กา รบริห า ร ส่ วนต า บล              

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า  
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และให้ประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   คณะผู้บริหารและ
(นายก อบต.)   ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ .2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58 /5 วรรคห้า บัญญัติให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาต าบลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

/กระผม... 
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กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลหนอง          
บัวโคกได้บริหารงานต าบลหนองบัวโคก ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเม่ือวันที่ 
2  ธันวาคม 2556  โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลหนองบัวโคก คือ หนอง 
บัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ ดี
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ .2562 
กระผมได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการท าทุกด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถ            
ซ่ึงกระผมยืนยันในความต้ังใจจริง และมุ่งม่ันที่จะมาช่วยพัฒนาต าบลหนองบัวโคก
ให้มีความเจริญก้าวหนา เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร   ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม          
หลักความโปร่งใส  หลักมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง การบริหารต าบลหนองบัวโคกเป็นการบริหารที่ มีพ้ืนฐาน
ของการส านึกแผ่นดิน ส านึกต้องเสียสละ เพ่ือบ้านเกิดของกระผมเอง ต้องฝ่า ฟัน
อุปสรรคนานัปการ ต้องอดทน และพยายามท าในสิ่งที่จะท าให้ต าบลหนองบัวโคก
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าหนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารอย่างมี 
ส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายเพ่ือบริหารและพัฒนา
ต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดนโยบายโดยได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ ดีมีสุข 
มีความสะดวกสบายและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซ่ึงบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้   เป็น
การสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ทุกโครงการและ
กิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซ่ึงกระผมได้
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซ่ึงกระผม
และคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง          
โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด 
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวม
ได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
 กระผมฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบา ยการบริ หา รองค์กา รบริ ห าร ส่ วนต า บลหนองบั ว โคก  ประจ า ปี                      
๒๕62  โดยสรุปสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  
จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิด

ความราบรื่น  สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธา
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

/ส่งเสริม… 
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ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน          
ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก า หนด มีมาตรกา รป้องกันและปร าบปรา ม            
กา รทุ จ ริ ตแล ะประ พฤ ติ มิ ชอบอ ย่ า งจ ริ งจั ง และเ กิดผล อย่ า ง แท้ จ ริ ง                
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจ สั่งการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมบทบาทของ ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและประชาชน 
มีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคี 
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้อง  ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ           
ของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น  6 โครงการ  จ านวนเงิน 255,110.-  บาท 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 

ถนน  ทา งสาธา รณะ และสาธารณูปการในเขตเทศบาล ให้มี คุณภาพและ           
ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ใสสะอาด และมีก าลังการผลิตอย่างพอเพียง
กับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงระบบการระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา             
น้ าท่วมขัง ส่งเสริมการจัดระเบียบบ้านเมืองให้สวยงามและมีคุณภาพ ปรับปรุง
ระบบการจราจรบริเวณแยกจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล                
ให้ทันสมัยตามก าลังความสามารถด้านงบประมาณ 

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีโครงการ/ที่ด าเนินการ            
รวมทั้งสิ้น  22  โครงการ  จ านวนเงิน  5,056,000.-  บาท 

3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  สนับสนุน  ส่งเสริมและจัดการศึกษาต้ังแต่การเตรียมความพร้อมระดับ
ปฐมวัยต่อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา  การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็น         
คนเก่ง  ดี  มีความสุข  และด ารงความเป็นไทย และพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 9  โครงการ จ านวนเงิน 2,851,192.-  บาท  

 
 

/4. นโยบาย... 
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 4. นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลั ก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
  ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 

  ๔.๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มี
โอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขัน
กีฬาจัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

  ๔.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มี
ความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ๔.๕ จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
โดยจัดการอบรมทบทวนความรู้  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน 
และจัดต้ังศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือประชาชน 

นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรม         
ที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ  จ านวนเงิน  24,500.- บาท 

5.นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเ สริมสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคม     

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้จัดท าโครงการต่างๆ ต้ังแต่
การป้องกันการเกิดโรค จนถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการ         
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต         
ที่ ดี มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ โดยได้ด าเนินการโครงการที่ส า คัญ เช่น 
กิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยออกก าลังกายให้มี
ร่างกาย  สุขภาพพลามัยที่แข็ งแร ง พร้อมทั้งด าเนิน การ ป้อง กัน เผยแพร่                 
ให้ความรู้โรคติดต่อ และการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการสุขภาพ
อนามัย  การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ             
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรม และ            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ
ทา งสังคม  มี โคร งกา ร/ กิจ กร รมที่ ด าเนิ น กา ร  ร วมทั้ งสิ้ น 7  โครงกา ร           
จ านวนเงิน 8,684,852.- บาท  

 
 
 
 

/6. นโยบาย... 
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 6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   

  พร้อมจัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ในวันส าคัญ เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวรักษาความสะอา ดของ
แม่น้ า คูคลอง และก าจัดวัชพืชในแม่น้ า  และตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ จ านวนเงิน 
359,200.-  บาท  

7. น โยบา ยด้าน เสริ มสร้า งควา มสมา นฉันท์ และความสามัค คีของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

 ส่ง เสริ มให้ผู้ บ ริห า รท้องถิ่น  สมา ชิ กสภา  พนั กงา น  ส่ วนต า บล                   
ยึดหลักธรรมมาธิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหาราชการตามหลักการ              
มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นให้ม่ันคงและยั่งยืน 

 นโยบายด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน 
ในท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ จ านวนเงิน 
20,000.-  บาท 

 อง ค์กา รบ ริห า รส่ วนต าบลหนองบั วโคก มีเ งินร า ยรั บ -ร า ยจ่ า ย             
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562  ดังนี้ 

รายรับ 
รายรับตามที่ประมาณการไว้  28,000,000.00 บาท  
รายรับจริง    31,579,113.53   บาท  
รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ    3,579,113.47    บาท  
รายจ่าย 
รายจ่ายตามที่ประมาณการไว้  28,000,000.00  บาท  
รายจ่ายจริง     27,227,247.53    บาท  
รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ        772,752.47  บาท             
จ านวนประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีประชากรทั้งสิ้ น 

5,192  คน  แยกเป็น  ชาย  2,593  คน  หญิง 2,599  คน และมีจ านวน
หลังคาเรือนทั้งสิ้น  1,228  ครัวเรือน  

 
 

 

/บัดนี้...   
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 บัดนี้  กระผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตาม
นโยบา ยที่ ไ ด้แถลงไว้ ต่อสภา อง ค์กา รบริ ห า ร ส่ วนต า บล หนองบั ว โคก                      
มาครบปีงบประมา ณ พ.ศ .2562 แล้ว  กร ะผม น ายสุขสั นต์  ช า นา ญกุล               
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และคณะผู้บริหารขอน าเรียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว  
  จากการที่กระผมได้น านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ 
นอกจากท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความเจริญก้าวหน้า           
เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วนแล้ว สิ่งส า คัญท าให้          
พ่ีน้องประชาชน ในต าบลหนองบัวโคกมีคุณภา พชีวิตที่ ดี มีควา มปลอดภั ย             
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันมากขึ้น กระผมขอขอบคุณ ท่านประธานสภา 
สมา ชิกสภา  ท่า นปลัด หัวหน้า ส่วน และพนักงา นทุกท่า นที่ไ ด้มีส่วน ร่วม          
กับความส าเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา และกระผมพร้อมที่จะมุ่งม่ันร่วมกัน 
พัฒนาท้องถิ่นนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป  ขอขอบคุณครับ                                                                

 

ที่ประชุม           รับทราบ 
 
  3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

          หนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
(ประธานสภา อบต.)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบั บที่ 3 พ.ศ.2561          

ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  และคณะผู้บริหาร 
(นายก  อบต.)  ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เคารพ  กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล             

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน               
นับแต่วันร ายงานผลและเสนอความเห็นดั งกล่ าว และต้องปิดประกาศไว้               
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ     
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ             
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมา ณ พ.ศ. 2562              
เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่ได้จัดท าโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เป็นการแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและ
งบประมาณที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก              
ตามแผนงานที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบั ว โคก  และแผน พัฒนา ท้องถิ่ น  (พ .ศ.2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองบัวโคกต่อไป 

    วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองบัวโคก  
หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่   เคียงคู่ธรรมาธิบาล บริหารอย่างมีส่วนร่วม

ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนที่ 1 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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  ส่วนที่  2 
การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้จั ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น      

(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นกรอบและ
ทิศทา งในการ พัฒนา ต าบลเป็ นไปตามกระบวนการ/ ขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง           
ในการพัฒนา ท้องถิ่นโดยผ่ านการประชุ มประชาคมท้องถิ่น( ระดับต า บล ) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซ่ึงได้ก าหนดโครงการ             
ที่จะด าเนินการในปี พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
จ านวน 271 โครงการ งบประมาณ 82,854,200.- บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ตามแผน 

งบประมาณ  
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 119 62,509,200 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา 
    ความยากจน 

16 1,655,000 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 85 15,827,000 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 

9 525,000 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 42 2,338,000 
รวม 271 82,854,200 

 

ส่วนที่ 3 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 3 กันยายน 
2561 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

มีการด าเนินการ โอนงบประมาณรายจ่าย อนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสม           
โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ได้อนุมั ติงบประมาณรวมทั้ งสิ้น  53 โครงการ  จ าน วน งบประมา ณทั้ งสิ้ น 
12,232,530 บาท แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 5,204,000 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ   
    ยากจน 

2 35,000 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 19 6,071,930 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

2 338,600 

5. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 8 583,000 
รวม 53 12,232,530 

 

ส่วนท่ี 4 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในกา ร

ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณา      
ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 49 
โครงการ จ านวนเงิน 17,080,953.50 บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 49 
โครงการ จ านวนเงิน 16,948,273.50 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่ลงนาม 

ในสัญญาตาม
งบประมาณ 

งบประมาณ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

จ านวน
โครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

1. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
22 5,056,000.00 

 
22 5,056,000.00 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 
2 

 
25,300.00 

 
2 

 
25,300.00 

3. การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
 

17 11,451,843.50 

 
 

17 11,319,163.50 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
2 

 
305,100.00 

 
2 

 
305,100.00 

5.การเสริม 
สร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

6 242,710.00 6 242,710.00 

รวม 49 17,080,953.50 49 16,948,273.50 
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 รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนปรากฏตามเอกสา ร            
ที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  กระผมจึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มาเพ่ือทราบ 

 

ที่ประชุม              รับทราบ 
 
3.3  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งท่ี 1  

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
(ประธานสภา อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เม่ือวันที่ 14  มิถุนายน  2562 และประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม 2562  ไปแล้วนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการ
ดังกล่ า ว  มีก า ร พิม พ์ข้ อค วา มไ ม่ถู ก ต้อ งจึ ง ไ ม่ส า ม า รถด า เนิ น กา ร ไ ด้                   
ดังนั้น จึงจ า เป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก่อน                    
จึงจะสามารถด าเนินการได้   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ .2548  และที่แ ก้ไขเ พ่ิมเติม ข้อ 21  กา รแก้ไข
แผนพัฒนาให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย          
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  อบต.หนองบัวโคก จึงได้แจ้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   หลักการและเหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(นายก อบต.)    ครั้งที่ 1 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้อนุมัติประกาศใช้ แผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงกา ร            
ไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          
เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น 
 

/องค์การบริหาร… 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม            
และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่ องจากโครงการที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์เอกสาร จึงไม่สามารถน าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้และเพ่ือให้เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการฯ และระเบียบฯ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสร ร งบประมา ณด า เนิน กา ร โคร งกา ร / กิจ กรรมต่า งๆ ตา มร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น  เม่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย           
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกจึงได้แก้ไขโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1   

จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
เพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

  จากนั้น นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มอบหมายให้นายสหรัถ  
กล้ารอด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระที่ 4  และระเบียบวาระที่ 5  ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่อง   เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
(รองประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563  ซ่ึงตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม ข้ อ 27 ก า หนดไว้ว่า  การ โอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

/จึงเสนอ… 
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จึง เสนอขออนุมั ติ โอนงบประมา ณร ายจ่ ายประจ า ปีงบประมา ณ           
พ.ศ .2563 ครั้ งที่ 3/ 2563 ต่อสภาอง ค์กา รบริ หา ร ส่ วนต า บลหนอง              
บัวโคก    

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน 
(นายก อบต.) บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 แจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในการสัญจร

และล าเลียงพืชผลทางการเกษตร แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง          
บัวโคกไม่ได้ต้ังจ่ายโครงการดังกล่าวไว้ จึงขออนุมัติโอนต้ังจ่ายรายก ารใหม่             
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปร ะเภทรา ยจ่ าย ค่า ก่อสร้ างสิ่งสา ธา รณูปโภค(โคร งการ ก่อสร้ างผิวทา ง             
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางเข้า       
วัดบ้านโกรกผักหวาน  หมู่ที ่ 4)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2541 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27              
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  รายละเอียดดังนี้ 

    โอนลด 
    1. โอนลด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    เงินเดือนพนักงาน 
    ต้ังไว้         216,000.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      166,000.-  บาท 
    โอนลด       (101,400.-) บาท        

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน         64,600.-  บาท 
    รวมโอนลดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 101,400.- บาท 
 
 

/2. โอนลด... 
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    2. โอนลด (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองพง-สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 จากไร่นายอภิเดช 
ภักดีไทย  ถึงไร่นายบุญเติม  เขยพุดซา   
เหตุผลท่ีโอนลด  ไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้เนื่องจากชื่อโครงการไ ม่ตรง
กับประมาณการและงบประมาณ   

    ต้ังไว้           290,600.-  บาท 
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    290,600.- บาท 
    โอนลด     (290,600.-) บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน           -  บาท 
    รวมโอนลดกองช่าง  จ านวน  290,600.-  บาท  
    รวมโอนลดทั้งสิ้น     จ านวน  392,000.-  บาท 

โอนเพ่ิม ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling)  สายทางเข้าวัดบ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4   

    ต้ังไว้                  -      บาท   
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          -          บาท 
   โอนเพ่ิม       392,000.- บาท     

    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  392,000.- บาท 
    รวมโอนเพ่ิมกองช่าง จ านวน  392,000.-  บาท 
      รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น    จ านวน  392,000.-  บาท 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 27 จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โคก              
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ต่อไป  

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติโอน 
(รองประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือต้ั งจ่ายรายการใหม่   

โครงการการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สายทางเข้าวัดบ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน 392,000.-  
บาท  และได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรือไม่  

    หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 3/2563   

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
4.2  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 
(รองประธานสภา อบต.) จากผู้น าหมู่บ้า น จึง เสนอขออนุมั ติใช้จ่า ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมา ณ               

พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน จ านวน 2  โครงการ    
รวมเป็นเงิน  536,100.- บาท  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน             
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ 89 ก าหนดไว้ว่า  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า           
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

/ทังนี้ ให้องค์กร… 
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 ทังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.)  กระผม  นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอน าเรียน

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2563 จ านวน 30,000,000.- บาท มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน  9,132,985.75 บาท โดยมียอดเงินสะสม
กันไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน  กา รเก็บรักษาเ งินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น           
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2562    9,132,985.75   บาท   
หกั  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1      2,321,651.00   บาท 
      คงเหลือ                                                6,811,334.75   บาท 

    บวก รับคืนรายจ่ายปีก่อน            7,017.40   บาท 
                                                คงเหลือ      6,818,352.15   บาท  

หัก ยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
     (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
          จ านวน 3 เดือน                         2,200,000.00  บาท 
     (2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณี 
          มีสาธารณภัย                         3,000,000.00  บาท 
     (3) ส ารองค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
          กรณีสามเดือนแรกมีงบประมาณรายได้ 
          ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ                        1,000,000.00  บาท   
รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ              6,200,000.00  บาท                
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้        618,352.15  บาท 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ        

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 

/(1) ให้กระท าได้… 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป             
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย เงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลง         
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบั วโคกไ ด้ด าเนินการ ใช้จ่าย งบประมาณเป็น ไปด้วยความระมัดระวั ง  
รอบคอบและประหยัด และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ต้ังไว้อย่าง
คุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก 
 กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ  
 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการโครงการ  ดังนี้ 

      1. โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยวิธีลงลูกรัง ม.2 จากบ้านนายด า   
     ยอดปืนใหญ่ - คูเมืองโสกคร้อ  จ านวนเงิน  54,400.- บาท  
 

/2. โครงการ... 
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2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก ม.11 สายหลักสอง   
เริ่มจากถนนลาดยาง 201 - ไร่นางสมหวัง กุ้งกลางดอน จ านวนเงิน 481,700.-
บาท 

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  2  โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  536,100.-  บาท   

เหตุผล 
ด้วยอง ค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบัวโคกได้รับแจ้งปัญหาควา ม

เ ดือดร้ อนจ า กผู้ น า ห มู่บ้ า น  ห มู่ที่  2 บ้ า นหนองลุ มพุก  และห มู่ที่  1 1              
บ้านห้วยดอนยาว  และประชาชนต าบลหนองบัวโคก  ต าบลกุดน้ าใส  และต าบล
บ้านขาม ว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้ อนจ ากการสัญจรที่ยา กล า บา ก            
ถนนบางโครงการเดิมเป็นถนนลูกรัง  และบางเส้นเป็นถนนดิน  เป็นหลุมเป็นบ่อ
จ านวนมาก  และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง  ไม่ได้มีการ
พัฒนาเป็นเวลาหลายปี  ท าให้รถทุกชนิดที่สัญจรไปมาบ่อยครั้งสร้างความล าบาก
และเดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรจ านวนมาก  และเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก                
หน้าฝนหรือช่วงเพาะปลูกการเกษตรท าให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการ
เพาะปลูกเนื่องจากเข้าไปในไร่ไม่ได้เพราะถนนเป็นหลุมลึกเสียหายเกือบตลอดสาย            
ช่วงหน้าแล้งเป็นฝุ่นละอองจ านวนมาก และช่วงนี้ เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิ ต            
ด้านการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  สัญจรออกมาอย่างล าบากและ
เดือดร้อนมาก  เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และท าให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สิน
และความปลอดภัยในชีวิต ทางผู้น าจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ทางคณะผู้บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้
มอบหมายให้กองช่างลงไปท าการส ารวจถนนทั้ง 2 โครงการ ว่าอยู่ในส ภาพ              
ที่ประชาชนได้แจ้งถึงความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางจริงหรือไม่ และให้รายงาน
สภาพถนนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ตลอดถึงความกว้าง ความยาว ความเสียหาย          
ที่ เป็ นจริ ง พร้อมให้ออกแบบและประมา ณรา คา กรณีจะต้องแก้ ไขปัญหา                 
โดยเร่งด่วนอย่างถาวร 

กองช่างได้ลงพ้ืนที่ท าการส ารวจแล้ว  ผลการส ารวจตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยวิธีลงลูกรัง ม.2 จากบ้านนายด า           

ยอดปืนใหญ่ - คูเมืองโสกคร้อ  จ านวนเงิน  54,400.- บาท  
ปริมาณงา น ปรับปรุ งถนนดิน โดยวิธีลงลูกรัง ขนาดกว้าง  4 เมตร           

ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.          
(คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด 

 
/ปรากฏในแผน... 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง           
ครั้งที่ 1 หน้า 7 ล าดับที่ 2  

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก ม.11 สายหลักสอง 
เริ่ มจ ากถนนลาดยา ง 201 - ไ ร่น า งสมหวัง  กุ้ งกลา งดอน   จ า นวนเ งิน 
481,700.-  บาท 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ            
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร  ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง           
ครั้งที่  1  หน้า  19  ล าดับที่  26 

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  2  โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  536,100.-  บาท   

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือด าเนินการโครงการข้างต้น 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางได้ในระยะยาว 
โครงกา รฯ ทีได้ รับแจ้งจ ากผู้น า   ได้บร รจุไว้ในแ ผนพัฒนาท้องถิ่ น            

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ประกาศใช้เม่ือวันที่  28  ตุลาคม  
2562  จึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               
พ.ศ.2563  และเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ที่ ต้ั งไ ว้มีคว ามจ าเป็นที่ ต้ อง ใช้ในการบริ หา ร ใน ด้า นร ายจ่ ายประจ าก่อน                       
จึงไม่เพียงพอ  และได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่าไม่สามารถโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเพ่ือแก้ปัญหา  แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วน  และโครงการทั้ง  2  โครงการ  เห็นว่าลักษณะและ
ประเภทโครงการที่ประชาชนได้เสนอปัญหาให้ด าเนินการแก้ไขนั้น  เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  เพราะประชาชนได้รับประโยชน์และตรงกับความ
ต้องกา รอย่างแท้ จริ ง  อัน เป็ นการแก้ไขควา มเ ดือดร้อนให้กับประชาชน                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  89  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว7272  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการ              

/ใช้จ่ายเงินสะสม… 
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ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2563  จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  536,100.-  บาท   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย 
(รองประธานสภา อบต.) เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงถนนดิน  

โดยวิธีลงลูกรัง ม.2 จากบ้านนายด า ยอดปืนใหญ่ - คูเมืองโสกคร้อ จ านวนเงิน  
54,400.- บาท และโครงการปรับปรุงถนนลูกรั ง โดยวิธี ลงหินคลุก ม.11               
สายหลักสองเริ่มจากถนนลาดยาง 201 - ไร่นางสมหวัง กุ้งกลางดอน จ านวนเงิน 
481,700.- บาท  รวมจ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  536,100.- บาท และ        
ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก              
ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกในการ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ 

 เป็นเงิน  536,100.-  บาท 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องอ่ืนๆ 
 

 5.1    การติดตามโครงการก่อสร้างของ อบต.หนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(รองประธานสภา อบต.) เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   ตามที่สภา อบต.หนองบัวโคก  ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือด าเนินโครงการ โครงการก่อสร้างผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  สายทางเข้า           
วัดบ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 392,000.- บาท และมีมติอนุมัติ          
ใช้ จ่า ยเ งินสะสมประจ าปี งบประมา ณ พ.ศ .2563 เ พ่ือด าเนิน โคร งกา ร             
ปรับปรุงถนนดิน โดยวิธีลงลูกรัง ม.2 จากบ้านนายด า ยอดปืนใหญ่ - คูเมือง
โสกคร้ อ จ า นวนเ งิน  54,400. - บาท และโคร งการปรั บปรุงถนนลู กรั ง               
โดยวิธีลงหินคลุก ม.11  สายหลักสองเริ่มจากถนนลาดยาง 201 - ไร่นางสมหวัง 
กุ้งกลางดอน  จ านวนเงิน  481,700.- บาท  รวมจ านวน  2  โครงการ เป็นเงิน 
536,100.- บาท  นั้น 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
ไว้ ณ โอกาสนี้  และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ติดตามการด าเนินงานของ  
ผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ส าหรับโครงการที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือคราวประชุมสภาครั้งที่แล้ว  จ านวน 7 โครงการ  
อบต.หนองบัวโคกต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้น าทุกหมู่บ้าน 
และผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ได้ติดตามการด าเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด และแบบมาตรฐาน
งานทางกรมทางหลวงชนบท 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 5.2  รายงานความต้องการถังขยะของประชาชน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายบุญชู  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต.หนองบัวโคก  หมู่ที่ 4   
(รองประธานสภา อบต.) เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายบุญชู  ภู่ประกิจ  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่  4 มีความต้องการถังขยะ  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่  4) ไว้ใช้ในครัวเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนก่อสร้างบ้านใหม่และบางครัวเรือนถังขยะ 

ที่ใช้อยู่ช ารุดเสียหาย  จึงขอสอบถามว่า ปัจจุบันอบต.หนองบัวโคกมีถังขยะ                
ส าหรับบริการประชาชนหรือไม่     

 

นางยุพิน  มีหมู่    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อบต.หนองบัวโคกไม่ได้ต้ังงบประมาณส าหรับ 
(ปลัด อบต.) จัดซ้ือถังขยะไว้   กร ณีที่ มีหลายหมู่บ้านต้องการถังขยะ อบต.หนองบัวโคก            

ต้องพิจารณาว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนมาจัดซ้ือได้หรือไม่   
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายลดปริมาณขยะ  โดยการงดใช้พลาสติกในห้าง 
(นายก อบต.) สรรพสินค้า  ซูเปอร์มาร์เก็ต  และร้านสะดวกซ้ือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  2563  

เป็นต้นไป  ดังนั้น  ประชาชนที่จะซ้ือสินค้าต้องน ากระเป๋าผ้าไปด้วย   
 

ที่ประชุม  รับทราบ       
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(รองประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  12.05  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 
 

 


