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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ.2563 
  วันท่ี  24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
******************************* 

 
ผู้มาประชุม 

 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

3 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

4 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

5 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

6 นายสุข  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ  

7 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

8 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

10 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

11 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

12 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

13 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

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

15 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

16 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

17 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

18 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 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปวิศรา  จันทร์กลาง  

11 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา เตียนพลกรัง  

12 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

13 นายปุณณพัฒน์  ขาวนวน ผู้ช่วยเหลืองานกองการศึกษาฯ ปุณณพัฒน์ ขาวนวน  

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
   1. นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 

2. นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5   
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          

ที่เก่ียวข้อง นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมน าสวดมนต์  จากนั้นประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รายงานการเลือก 
(ประธานสภา อบต.) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแทนต าแหน่งที่ว่าง ในคราว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563  
เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติเลือก นายสหรัถ  กล้ารอด  เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  นั้น 

 

/นายอ าเภอจัตุรัส… 
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นายอ าเภอจัตุรัส อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562  ประกอบกับ ข้อ 15  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
นายอ าเภอจัตุรัส  จึงได้แต่งต้ัง  นายสหรัถ  กล้ารอด  เป็นประธานสภ าองค์การ
บริหาร  ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต้ังแต่วันที่  19  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป            
ตามค าสั่งอ าเภอจัตุรัส  ที่  37/2563  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  

   จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคกเพ่ือทราบ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ     

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.2563   
   เมื่อวันท่ี  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ .2563  เม่ือวันที่ 17 กุมภา พันธ์ ๒๕63 ได้ส่งส าเน าให้ สมา ชิกสภา ฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ ห าร ส่ วนต าบลหนองบั ว โคก  ส มัยสา มัญ  สมัยที่ 1 ครั้ งที่  1 ประจ า ปี                
พ.ศ.2563  เม่ือวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
  3.1  พิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญเลขานุการสภา อบต.  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางยุพิน  มีหมู่   ตามที่นายสหรัถ  กล้ารอด  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอบต.หนองบัวโคก 
(เลขานุการสภา อบต.) ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 17  

กุมภาพันธ์  2563  และได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.
หนองบั วโคก ต่อนา ยอ าเภอจัตุ รัส  ต้ั งแ ต่วั นที่  17 กุมภา พันธ์ 2563  และ
นายอ าเภอจัตุรัสได้มีหนังสืออนุญาตให้นายสหรัถ  กล้ารอด ลาออกจากต าแหน่ง      
ตามประสงค์  ต้ังแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป   

 
/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  นา ยสหรั ถ กล้ า รอด จึ ง พ้นจา กต า แหน่ งรองประธ า นสภา              
ตามมาตรา 50(1) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 ต้ังแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 51  เม่ือต าแหน่งประธานหรือ              
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ 
ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่ง  
ที่ว่างภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซ่ึงได้รับเลือกแทนนั้น
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สรุปความตามข้อ 8 ได้ว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก          
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ           
เม่ือตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น            
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   

    การเสนอชื่อและการรับรอง  ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นจากศรีษะ 
  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยว่าสองคนช่วยตรวจ           

นับคะแนน 
และ ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นรองประธานสภา   
(ประธานสภา อบต.) อบต. หนองบัวโคก  และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน 
 

นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย   เสนอนายสมพร อมฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8  โดยมีนายแสวง แขขุนทด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5) สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  และนายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7             

เป็นผู้รับรอง 
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นายสหรัถ  กล้ารอด   มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
(ประธานสภา อบต.)  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  

ข้อ 14  ก าหนดไว้ว่า  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ดังนั้น นายสมพร อมฤทธิ์  จึงเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

4.1  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 ต่อสภา อบต.หนองบัวโคก  
   ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
มอบหมาย ให้ น.ส.สุภ าพร  พองชัยภูมิ ผู้อ าน วยการกองสวัสดิกา รสั งคม             
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด อบต.  น าเสนอต่อที่ประชุม 

 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน  
(รก.หัวหน้าส านักปลัด อบต.) แจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในการสัญจรและล าเลียงพืชผลทางการเกษตร 

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกไม่ได้ต้ังจ่ายโครงการดังกล่าวไว้ 
จึงขออนุมัติโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน           
งบลงทุ น   หมวดค่า ที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อสร้ า ง  ปร ะเภทร า ยจ่ า ย ค่า ก่อสร้ า ง                       
สิ่งสาธารณูปโภค นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 59 
(2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2541 ข้อ 27 การโอ นเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวด                   
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการให ม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมั ติ              
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 
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    โอนลด  
1. ส านักงานปลัด อบต. (โอนลด) 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    1.1 เงินเดือนพนักงาน 
    ต้ังไว้         1,700,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       916,170.-  บาท 
    โอนลด              94,300.-  บาท  

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        821,870.- บาท 
1.2 เงินประจ าต าแหน่ง 

    ต้ังไว้            126,000.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         98,000.- บาท 
    โอนลด            42,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน            56,000.- บาท 
    1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    ต้ังไว้          1,200,000.- บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        913,280.- บาท 
    โอนลด           300,000.-  บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน          613,280.- บาท 
    รวมโอนลดส านักงานปลัด อบต.   จ านวน    436,300.- บาท 
    2. กองช่าง (โอนลด) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

    2.1 งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    เงินประจ าต าแหน่ง 
    ต้ังไว้            10,500.- บาท   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       10,500.-  บาท 
    โอนลด        10,500.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                        -  บาท 

2.2 งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

/ค่าบ ารุงรักษา… 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ต้ังไว้              537,100.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       207,100.- บาท 
    โอนลด        207,100.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                   - บาท 
    รวมโอนลดกองช่าง          จ านวน       217,600.- บาท  
    3.  กองสวัสดิการสังคม  (โอนลด) 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    ต้ังไว้            312,600.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       249,880.- บาท 
    โอนลด        120,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน          129,880.- บาท 
    รวมโอนลดกองสวัสดิการสังคม   จ านวน    120,000.- บาท 
    4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โอนลด) 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    4.1 เงินเดือนพนักงาน 
    ต้ังไว้            216,000.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         64,600.- บาท 
    โอนลด           64,600.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                  - บาท 

4.2  เงินประจ าต าแหน่ง 
    ต้ังไว้             10,500.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          10,500.- บาท 
    โอนลด         10,500.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                -       บาท 

4.3 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
    ต้ังไว้             24,000.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        19,500.- บาท 
    โอนลด                                     10,500.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน               9,000.- บาท 
    รวมโอนลดกองการศึกษาฯ   จ านวน    85,600.- บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น     จ านวน  859,500.- บาท 
 
 

/โอนเพ่ิม... 
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โอนเพ่ิม กองช่าง (ต้ังจ่ายรายการใหม่)  
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากแยกตะหลุกม่วง-ถนนสายหนองสองห้อง ม.8 
    ต้ังไว้               - บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
    โอนเพ่ิม              230,000.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน         230,000.- บาท 
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสวาท เณรทอง - บ้านนายคนัง 
จานนอก ม.10 

    ต้ังไว้               - บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
    โอนเพ่ิม              170,000.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน         170,000.- บาท 

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังโรงงานเย็บผ้า จากไร่นางอุไรวรรณ            
สุวรรณกลาง - ไร่นายส ารอง พันขุนทด ม.11 

    ต้ังไว้                  - บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
    โอนเพ่ิม                   53,000.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน              53,000.- บาท  

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนายวิชัย แก้วประสิทธ์ิ –         
นานายน้อย แขขุนทด หมู่ที่ 7 

    ต้ังไว้                   - บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
    โอนเพ่ิม               322,000.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน          322,000.- บาท 

ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
 
 

/5. โครงการ... 
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5. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 
    ต้ังไว้                   - บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          -         บาท 
    โอนเพ่ิม                   84,500.- บาท  
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน              84,500.- บาท 
    รวมโอนเพ่ิมกองช่าง                จ านวน    859,500.- บาท 

รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น           จ านวน    859,500.- บาท  
 
นายสุขสันต์  ช านาญกุล     เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.)   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนจากผู้น าหมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก, หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะไก้, หมู่ 8 บ้าน
หนองซึก  และหมู่  11  บ้านห้วยดอนยาว  ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการสัญจรที่ล าบาก เนื่องจากถนนหมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก และหมู่ที่ 10  
บ้านหนองตะไก้  เป็นถนนคอนกรีต  หมู่ที่  8 บ้านหนองซึก  และหมู่ที่ 11 บ้าน
ห้วยดอนยาว  เป็นถนนดิน  ถนนทั้ง  4  หมู่บ้าน  มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ  ท าให้
การสัญจรของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบากและเป็นอันตราย  เกิดความไม่
ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ  ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว  เป็นเส้นทางสัญจร
ไปมาที่อยู่อาศัย  และเกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  และช่วงนี้ เป็นช่วง
เก็บเก่ียวผลผลิตด้านการเกษตร  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  สัญจรออกมา
อย่างล าบาก และเดือดร้อนมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง  
ท าให้การใช้เส้นทางสัญจรยากล าบาก  ประชาชนได้รัวความเดือดร้อนจากการใช้
เส้นทางและมักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง  ซ่ึงผิวจราจรดังกล่ าวมีการ
สัญจรไปมาของผู้ใช้เส้นทางเป็นเวลานาน  เนื่องจากการขยายตัวของประชาชน  ท า
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จ านวนมากเดือดร้อน  ประกอบกับผิวจราจร
เดิมมีการก่อสร้างเป็นเวลาหลายปี  จึงท าให้ถนนเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและการ
ใช้งาน  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 และหมู่  10   
ก่อสร้างถนนดิน  หมู่  8   และก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่  11  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับหนังสือจากผู้น าหมู่ที่  9  
บ้านหนองตะครอง  เนื่องจากระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านเกิดการเสียหาย  
และทางหมู่บ้านเองก็ได้มีการซ่อมแซมแล้วแต่ปรากฏว่าใช้งานได้ไม่นานก็ประสบกับ
ปัญหาเดิม  ซ่ึงเห็นสมควรที่จะด าเนินการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในพ้ืนที่  และ
เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับข่าวสาวอย่างทั่วถึง 

 
 

/นายกองค์การ... 
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  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  หมู่ 7  
และ หมู่  10, ก่อสร้างถนนดิน  หมู่  8,  ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่  11  และ
โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองตะครอง หมู่ 9  เพ่ือให้
ราษฎรได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
เพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
เพ่ือโปรดพิจารณา  จ านวน  5  โครงการ 

  ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แ ก้ ไข เ พ่ิมเ ติม ( ฉบั บที่  6)  พ.ศ .  2552 มา ตร า  59 (2)  และร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563          
โอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 5  
โครงการ  ดังนี้ 

     1. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากแยกตะหลุกม่วง - ถนนสายหนอง 
สองห้อง ม.8  จ านวนเงิน  230,000.-  บาท 

     2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสวาท เณรทอง -  
บ้านนายคนัง  จานนอก ม.10  จ านวนเงิน  170,000.-  บาท 

     3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังโรงงานเย็บผ้า จากไร่นางอุไรวรรณ             
สุวรรณกลาง - ไร่นายส ารอง พันขุนทด ม.11  จ านวนเงิน  53,000.-  บาท 

4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนายวิชัย แก้วประสิทธ์ิ -        
นานายน้อย แขขุนทด หมู่ที่ 7  จ านวนเงิน  322,000.-  บาท 

     5. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง  
หมู่  9  จ านวนเงิน  84,500.-  บาท 

     เหตุผล 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  และประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายจากการใช้เส้นทางสัญจร  และได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27 จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป 

 

/นายสหรัถ...  
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นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
  โอนลด  

ส านักงานปลัด อบต.   จ านวน    436,300.-   บาท 
กองช่าง           จ านวน     217,600.- บาท  
กองสวัสดิการสังคม  จ านวน    120,000.- บาท 
กองการศึกษาฯ    จ านวน      85,600.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน    859,500.- บาท 

  โอนเพ่ิม  เพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่  จ านวน  5  โครงการ 

  1. โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากแยกตะหลุกม่วง-ถนนสายหนอง 
สองห้อง ม.8   จ านวน  230,000.-  บาท 

  2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสวาท เณรทอง -  
บ้านนายคนัง จานนอก  ม.10  จ านวน  170,000.-  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังโรงงานเย็บผ้า จากไร่นางอุไรวรรณ            
สุวรรณกลาง - ไร่นายส ารอง พันขุนทด ม.11  จ านวน  53,000.-  บาท  

4. โ ครงการ เสริมผิ วแอส ฟัล ติกคอนกรี ต  สา ยจา กบ้า นนายวิ ชั ย                   
แก้วประสิทธ์ิ - นานายน้อย แขขุนทด หมู่ที่ 7  จ านวน  322,000.-  บาท 

5. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง    
หมู่ที่ 9  จ านวน  84,500.-  บาท 

  รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น    จ านวน  859,500.- บาท  
   ซ่ึงนายก  อบต.หนองบัวโคก ได้ชี้ แจงเหตุผลความจ าเป็น ในการโอน

งบประมาณรายจ่ายไปแล้วนั้น   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  
 

นายช่วง  เบียดขุนทด  เนื่องจากรายจ่ายบางรายการได้มีการโอนลดงบประมาณทั้งหมด และไม่มี 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่  11) เงินคงเหลือ  จึงขอสอบถามว่า  การโอนลดงบประมาณครั้งนี้จะส่งผลกระทบ            

ต่อรายจ่ายในการบริหารงานหรือไม่ 
 

นางกชกร  ชมศรี  จากบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายจะเห็นได้ว่า  มีการโอนลดงบประมาณ 
(ผอ.กองคลัง) ส านักงานปลัด อบต .  กองช่าง กองการศึกษาฯ เนื่องจา กทั้ง 3 ส านัก/กอง         

ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ งหัวหน้ าส านั กและผู้อ านวยการกอง จึงไม่มีค วามจ าเป็ น         
ต้องใช้จ่ายเงินงบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  และเงิน
ประจ าต าแหน่ง  จึงสามารถโอนลดงบประมาณในส่วนนี้ไปต้ังจ่ายรายการใหม่           
ที่มีความจ าเป็น  หากในอนาคตมีผู้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
อาจจะพิจารณาโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในโอกาสต่อไป 

 

นายช่วง  เบียดขุนทด  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และคณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภา อบต.  หมู่  11) ทุกท่า น  ที่ได้ พิจา รณา โอนลดงบประมาณรายจ่ายตามร ายการที่ ต้ังจ่ ายไว้           

ในข้อบัญญัติฯ  มาด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณท่านช่วง  เบียดขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11  ที่ให้ก าลังใจ 
(นายก อบต.) และมองเห็นถึงความต้ังใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน  เนื่องจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวโคกไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองช่าง  
และผู้อ านวยการกองการศึกษา  โดยมีนางกชกร  ชมศรี  รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ  รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด  และนายสาธิต  เปียสันเทียะ  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  
ท าให้มีงบประมาณหมวดเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของทั้ง 3 ต าแหน่ง
คงเหลือ งบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้จึงเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่าย 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาน าเงินส่วนนี้โอนเพ่ิมต้ังจ่ายรายการใหม่  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาต าบลหนองบัวโคกให้เจริญรุ่งเรือง 
ทั้งนี้โครงการที่ต้ังจ่ายใหม่ทั้ง  5  โครงการ  เป็นโครงการที่ผู้น าและประชาชนได้
เสนอและร้องขอให้ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน  โดยการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่นายกฯ ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เม่ือวันที่  2  ธันวาคม  2556  คือ  
ประชาชนต้องมาก่อน     

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่   
(ประธานสภา อบต.)  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 5/2563   
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
4.2  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 
(ประธานสภา อบต.) จากผู้น าห มู่บ้ าน  จึ งเสนอขออนุมั ติใช้จ่า ยเ งินสะสม ประจ า ปีงบประมา ณ               

พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน จ านวน 2  โครงการ รวมเป็นเงิน  
796,970.89  บาท  

เชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

นางยุพิน  มีหมู่    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน              
(เลขานุการสภา อบต.) การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ  89 ก าหนดไว้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 

/(1) ให้กระท า... 
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 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า           
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนิน การก่อหนี้ผู กพันให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
 ทังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอต่อที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.)  กระผม  นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอ น า เรี ย น

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2563  จ านวน 30,000,000.- บาท มียอดเงินสะสมดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562          9,132,985.75  บาท 
หัก 1) จ่ายขาดเงินสะสม  ตามมติที่ประชุมสภาฯ  
         สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 
          เม่ือวันที่  4  พฤศจิกายน  2562  
    จ านวน  7  โครงการ           (2,321,651.00)  บาท  
 2) จ่ายขาดเงินสะสม  ตามมติที่ประชุมสภาฯ  
         สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 
          เม่ือวันที่  23  ธันวาคม  2562  
    จ านวน  2  โครงการ             (536,100.00)  บาท 
เงินสะสมคงเหลือ            6,275,234.75  บาท 
บวก  รับคืนรายจ่ายปีก่อน                11,018.40  บาท 
เงินสะสมคงเหลือ            6,286,253.15  บาท 
 

/กันเงินสะสม... 
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  กันเงินสะสมไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  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   
หัก  1)  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 1     2,321,651.00   บาท 
           คงเหลือ                                           6,811,334.75   บาท 
     2)   จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 2        536,100.00   บาท 
           คงเหลือ                                            6,275,234.75   บาท 

    บวก  1) รับคืนรายจ่ายปีก่อน          11,018.40   บาท 
                                                     คงเหลือ      6,286,253.15   บาท  
  2) เงินสะสมคงเหลือจากโครงการจ่ายขาด 
                          ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ          32,751.00   บาท 
                                          เงินสะสมคงเหลือ      6,319,004.15   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 ารองค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
          และเสถียรภาพระยะยาว                             300,000.00  บาท 
รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ              5,500,000.00  บาท                
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้        819,004.15  บาท 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่าย เงิน กา ร        

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

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

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 
/(3) ให้กันเงิน… 
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนิน การก่อหนี้ผู กพันให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป             
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคกได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความระมัดระวัง  รอบคอบและ
ประหยัด และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ต้ังไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการ
บริหารงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 องค์การบริหา รส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ ในการบริกา ร
สาธารณะและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน ชีวิตและ
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. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายแยกคลองโอบ -             
โกรกหนามกราย ม.1  จ านวนเงิน 421,163.48 บาท  

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร             
ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 650 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อย
กว่า 6,500 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 
หน้า 8 ล าดับที่ 2 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายเล็ก                  
งิมขุนทด - บ้านนายคลึ้ม กล้ามสันเทียะ ม.3  จ านวนเงิน  375,807.41 บาท 

 
/ปริมาณงาน...   



16 
 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
580 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรีย บ     
ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 
หน้า 14 ล าดับที่ 10 

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ            
เป็นเงินทั้งสิ้น 796,970.89 บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท          
แปดสิบเก้าสตางค์)   

เหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 

 จากผู้น าหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก และหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ว่าประชาชน
ในพ้ืนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้ นทางคมนา คมที่เกิ ดความล าบา ก  
เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การสัญจรของเกษตรกร
เป็นไปด้วยความยากล าบากและเป็นอันตราย  เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ  ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว  เป็นเส้นทางสัญจรไปมาที่อยู่อาศัยและ
เกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  และช่วงนี้ เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตด้าน
การเกษตร  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง  สัญจรออกมาอย่างล าบาก  และ
เดือดร้อนมาก  เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และท าให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สิน  
และความปลอดภัยในชีวิต  ทางผู้น าจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือด าเนินการโครงการข้างต้น 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางได้ในระยะยาว 
โครงกา รฯ ที่ ไ ด้รั บแจ้ งจ ากผู้ น า  ไ ด้บร รจุ ไว้ ในแผน พัฒนาท้ องถิ่ น            

(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์  
2563 จึ งไม่ ได้ต้ั งงบประมาณไว้ในข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี           
พ.ศ.2563  และเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ที่ต้ังไว้มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารในด้านรายจ่ายประจ าก่อน จึงไม่เพียงพอ 
และได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่าไม่สามารถโอนงบประมาณไปต้ังจ่าย          
เพ่ือแก้ปัญหา แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วน 
และโครงการทั้ง  2  โครงการ  เห็นว่าลักษณะและประเภทโครงการที่ประชาชน           
ได้เสนอปัญหาให้ด าเนินการแก้ไขนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และเป็นกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  เพราะประชาชน
ได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง   
 
 

/กระผม.. 
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กระผม นา ยสุ ขสัน ต์ ช า นา ญกุล  น ายกองค์กา รบริ หา รส่ วนต า บล              
หนองบัวโคก  จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  
796,970.89 บาท    

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย 
(ประธานสภา อบต.) เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงถนน            

ลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายแยกคลองโอบ -โกรกหนามกราย ม.1 จ านวนเงิน 
421,163.48 บาท   และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่
นายเล็ก งิมขุนทด - บ้านนายคลึม้ กล้ามสันเทียะ ม.3  จ านวนเงิน 375,807.41 
บาท  รวมจ านวน  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 796,970.89 บาท  และได้ชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกไปแล้วนั้น              
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโ คก                  
ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน            
2   โครงการ  เป็นเงิน  796,970.89 บาท 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ  
 

   4.1    การติดตามโครงการก่อสร้างของ อบต.หนองบัวโคก 

  

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

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   ตามที่สภา อบต.หนองบัวโคก  ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน 859,500. - บาท  

และอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวนเงิน  796,970.89  
บาท  ไปแล้วนั้น    
 ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้  
ณ โอกาสนี้  ขั้นตอนต่อไปผู้บริหารท้องถิ่นจะได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัส ดุ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560  และขอความร่วมมือจาก
สมาชิ กสภา ฯ ทุกท่า นไ ด้ติดตามกา รด า เนิ นงานของผู้ รับจ้า งอย่า งใกล้ ชิ ด             
เพ่ือให้ เป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด และเพ่ือประโยชน์ของ            
ทางราชการและประโยชน์ของประชาชน 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/4.2 การจัดงาน... 
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    4.2  การจัดงานท าบุญของ อบต.หนองบัวโคก  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานสภา อบต.)  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสมชาย พ่ึงอยู่   ตามที่ อบต.หนองบัวโคก  ได้ก าหนดจัดงานท าบุญถวายภัตตาหารเพลพระ  
(รองนายก อบต.)   ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้น าเรียนให้กับทุกท่านทราบไปแล้ว  นั้น   

ในวันนี้เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด อบต. ได้จัดเตรียมหนังสือเชิญหน่วยงาน
ราชการ และผู้น าทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมงานท าบุญดังกล่าว และขอความร่วมมือ             
จากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้นิมนต์พระและรับพระจากวัดในหมู่บ้านของท่าน 
รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดงาน และขอนัดหมายทุกท่าน          
เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 09.00 น. ณ ที่ท าการ อบต.หนองบัวโคก 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   การแต่งกายในวันจัดงานท าบุญ  28  กุมภาพันธ์  นี้  ขอนัดหมายทุกท่าน 
(ประธานสภา อบต.) แต่งกายชุดผ้าไทย  โทนสีขาว  ครีม  หรือสีน้ า เงิน ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ๆ เช่น              

ชุดจานชามส าหรับถวายภัตตาหารเพลพระ และอาสนะแบบมีพนักพิง  สามารถยืม
ได้จากวัดหนองพง  หมู่ที่  6   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.3  การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานสภา อบต.)  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสมชาย พ่ึงอยู่   ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเงินล้านระดับอ าเภอ  ได้จัดประชุม 
(รองนายก อบต.) ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนเงินล้านหมู่บ้านขึ้น  โดยมีโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน

งบประมาณให้กับทุกหมู่บ้านๆ ละ 200,000  บาท  ซ่ึงลักษณะโครงการสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  หรือจัดซ้ือครุภัณฑ์  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ
อ่ืนๆ  โดยแต่ละหมู่บ้านสามารถน าส่งโครงการที่อ าเภอจัตุรัสได้ภายในวันที่ 20 
มีนาคม  2563  จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ และขอความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการด าเนินการร่วมกัน   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  11.40  น. 
. 

       ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  9 

 
      ลงชื่อ         บุญชู  ภู่ประกิจ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  4 

 
        ลงชื่อ        ช่วง  เบียดขุนทด          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  11 

 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว   
 
 
 

ลงชื่อ       สหรัถ  กล้ารอด 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


