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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563 

  วันที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

2 นายสมพร  อมฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. สมพร  อมฤทธิ์  

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 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 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

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 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

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

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางประนอม  อมฤทธิ์ ก านันต าบลหนองบัวโคก ประนอม  อมฤทธิ์  

6 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

7 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ  ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วลิาวรรณ บุญเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์  ขาวนวน  

11 นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่          

ที่เกี่ยวข้อง นายสหรัถ กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พร้อมน าสวดมนต์  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที ่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  ได้แจกจ่ายส าเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียด
หรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  1 ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ญัตติ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภา 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางยุพิน  มีหมู่   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
(เลขานุการสภา อบต.) ปกครองส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .2541  ข้ อ  23  ว ร รคสอง  ก าหนด ไว้ ว่ า                    

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ ง เงินงบประมาณยอดใด                   
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท า เป็น
ร่ า ง งบประมาณรายจ่ า ย เ สนอต่ อคณะผู้ บ ริ ห า รท้ อ ง ถิ่ น อี กค รั้ ง หนึ่ ง                   
เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม 

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

ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น         
สามวาระ  โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ         
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย     
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 49 ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักกา รแล้ว             
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ          
แปรญัตติด้วย 

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

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

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงต้องพิจารณา
ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้   

1. พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไม่   

/2. หากรับหลักการ... 
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2. หากรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว  ต้องพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน               
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

3. พิจารณาก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติ และระยะเวลาในการยื่นหนังสือ
แปรญัตติ          

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ต่อที่ประชุม 

 

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน   
(นายก อบต.)     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ทีผู่้บริหารน าเสนอต่อ 

สมาชิกสภาในวันนี้  เป็นหนึ่งในความพยายามและความตั้งใจของผู้บริหาร               
ที่ต้องการพัฒนาต าบลหนองบัวโคกให้สนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือของการบริหารในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของผู้บริหารให้ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  เกิดประโยชน์
และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชน  

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 

สถานะการคลัง 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
  1. เงินฝากธนาคาร    18,583,590.31  บาท 
 2. เงินสะสม                   5,554,004.15  บาท 

3. เงินทุนส ารองเงินสะสม            8,792,162.28  บาท 
4. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
   จ านวน 6 โครงการ                    33,355.-  บาท 
การบริหารงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
1. รายรับจริงทั้งสิ้น  จ านวน  24,968,246.62  บาท  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร                       42,323.-  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต         136,358.-  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             81,859.62   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                   1,510.-   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร        12,274,487.-  บาท     
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                              12,431,709.-  บาท 

/2. เงินอุดหนุน... 
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 2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        49,386.-  บาท 
 3. รายจ่ายจริงทั้งสิ้น  จ านวน  21,381,260.78  บาท  ประกอบด้วย 
       งบกลาง                          6,981,342.-  บาท 
      งบบุคลากร                 6,235,233.-  บาท 
    งบด าเนินงาน                      3,097,885.78   บาท 
  งบลงทุน                                        3,948,800.-   บาท 
     งบเงินอุดหนุน                             1,118,000.-  บาท 
 4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 
              โดยระบุวัตถุประสงค์                                    49,386.-  บาท 
 5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                   3,590,000.-  บาท 

รายรับ 
  ประมาณการ  ปี 2564 

รายไดจ้ัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร                          60,000.-  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        220,000.-   บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               100,000.-   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      11,000.-   บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง                       391,000.-  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.                  
หมวดภาษีจัดสรร                                     16,109,000.-  บาท 

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.   16,109,000.-  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               15,000,000.-  บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.                15,000,000.-  บาท 
  รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น                  31,500,000.-  บาท 

รายจ่าย 
         ประมาณการ  ปี 2564 
   จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง                         10,336,000.-  บาท
 งบบุคลากร                                9,662,040.-  บาท
 งบด าเนินงาน                                6,596,170.-  บาท
 งบลงทุน                      3,164,790.-  บาท
 งบรายจ่ายอื่นๆ                                    25,000.-  บาท 
 งบเงินอุดหนุน                               1,716,000.-  บาท 
 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น                  31,500,000.-  บาท  
 กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองบัวโคก ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

/หลักการ... 
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   หลักการ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                      เป็นจ านวนเงิน 31,500,000.-  บาท 
   เหตุผล   เพ่ือให้ส่วนราชการ ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ.2564  ส าหรับใช้เป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน 
   หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป    10,684,420.-  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน                    30,000.-  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานการศึกษา                4,875,170.-  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข                  270,000.-   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์         953,040.-   บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน      4,245,870.-   บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               75,000.-   บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    20,500.-    บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร                         10,000.-   บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง                       10,336,000.-  บาท 
 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น                      31,500,000.-  บาท 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
   โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
หนองบัวโคก  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอจัตุรัส 
   ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
   ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2563   
เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 31,500,000.- บาท 
   ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  31,500,000 บาท  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

/ด้านบริหาร... 
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ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป    10,684,420.-  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน                    30,000.-  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม      

แผนงานการศึกษา                4,875,170.-  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข                  270,000.-   บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์         953,040.-   บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน      4,245,870.-   บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               75,000.-   บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    20,500.-    บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร                         10,000.-   บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง                       10,336,000.-  บาท 
 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น                      31,500,000.-  บาท 
 ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวน       
รวมทั้งสิ้น  -  บาท    
   ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ปฏิบัติการ             
เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน             
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564             
ที่ผู้บริหารน าเสนอต่อสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
31,500,000.- บาท  จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 28,335,210.- บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 89.95 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน จ านวน 
3,164,790.-  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.05  ของวงเงินงบประมาณ 
   สาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ตามที่ได้แถลงมานั้น  เป็นส่วนส าคัญของแนวทางหลักในการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน  ส าหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้
น าเสนอตอ่ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว   
   จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ่ งยืนยันในความตั้ ง ใจและความพยายาม                   
ของผู้บริหารในการวางแผนและจัดท างบประมาณอย่างรอบคอบและโปร่ งใส 
รวมทั้งให้ความส าคัญ  กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของต าบลหนองบัวโคกและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิด
การกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือให้งบประมาณของต าบล
หนองบัวโคกที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 

/จึงหวังว่า... 
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   จึงหวังว่าท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จะให้การ
สนับสนุนและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  เพ่ือผู้บริหารจะได้ยึดถือ            
เป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป   
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้แถลงงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย

หรือสอบถามหรือไม่   
 

นายช่วง  เบียดขุนทด   เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11) จึงขอสอบถามว่า  การตั้งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานสาธารณสุข จ านวนเงิน   

270,000.-  บาท  เพียงพอหรือไม่   
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล    นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.  มอบหมายให้  นางยุพิน  มีหมู่  
(นายก อบต.) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาฯ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นางยุพิน  มีหมู่  ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
(เลขานุการสภา อบต.) หน้า  82-83  มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแผนงานสาธารณสุข เพ่ือเป็น           

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวน 10,000 บาท  ค่าจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  
40,000 บาท และอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลหนองบัวโคก  ส าหรับ 
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 
220,000  บาท  รวมเป็นเงิน  270,000  บาท  กรณีที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ          
อบต.หนองบัวโคกได้  และตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564
อบต.หนองบัวโคกได้ตั้งงบประมาณงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  
240,000  บาท  เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้       

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  หากไม่มี 
(ประธานสภา อบต.) ขอมติที่ประชุมในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จ านวน  17  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 

 
เวลา 10.45  น.  ประธานสภาฯ  สั่งพักการประชุมเป็นเวลา  10  นาที 
เริ่มประชุม  เวลา  10.55  น.  
 

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด    เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไป  เป็นการคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  โดยให้สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จ านวนกี่คน  ซึ่งตามระเบียบฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า          
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  โดยให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอชื่อและให้มีผู้รับรอง            
สองท่าน   

 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  3  คน  โดยมี 
(สมาชิกสภา อบต. ม.1) นายบุญเติม  เขยพุดซา   สมาชิกสภา อบต. ม.3  และนายณัฐพงษ์  ผาสุข  

สมาชิกสภา อบต. ม.9  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัต ิ จ านวน  3  คน   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เมื่อที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 คน            
(ประธานสภา อบต.) ล าดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

คนที่  1 
 

น.ส.สมพร ภิรมย์ไทย  เสนอนายบุญชู  ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต. ม.4  โดยมี  นายแสวง 
(สมาชิกสภา อบต. ม.5) แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. ม.3  และนางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ  สมาชิกสภา 

อบต. ม.1  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นายบุญชู  ภู่ประกิจ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่  4  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  1  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไป  เชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
(ประธานสภา อบต.)   ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  2 
 

นายแสวง  แขขุนทด  เสนอนายณัฐพงษ์  ผาสุข  สมาชิกสภา อบต. ม. 9   โดยมีนายอรุณ ท าดี     
(สมาชิกสภา อบต. ม.3) สมาชิกสภา อบต. ม.10  และนายดาวทอง  ศรีเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต. ม.2  

เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นายณัฐพงษ์  ผาสุข  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  2  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ล าดับต่อไป   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ   เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภา อบต.)   ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3 
 

นายอรุณ  ท าดี  เสนอนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. ม.3  โดยมี นายดวงตะวัน 
(สมาชิกสภา อบต. ม.10) ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. ม.5  และนายช่วง  เบียดขุนทด  สมาชิกสภา อบต. 

ม.11  เป็นผู้รับรอง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้   นายแสวง  แขขุนทด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         
ร่างข้อบัญญัติ  คนที่  3  

 

นางยุพิน  มีหมู่  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
(เลขานุการสภา อบต.) ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น

ยื่นต่อประธานสภาฯ  โดยรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ         
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย เพ่ือประธานสภาฯ จะได้
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา          
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  และให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาฯ ด้วย  
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

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

นายณัฐพงษ์  ผาสุข  เสนอก าหนดวันยื่นหนังสือแปรญัตติ  วันที่  17,  18  และ 19  สิงหาคม  
(สมาชิกสภา อบต. ม.9) 2563  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  

และเสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2564 วันที่  20 สิ งหาคม 2563             
เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก    
โดยมีนางสาวส ารวย ก้องเมือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  6 และนายสร้อย           
เถื่อนสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  เป็นผู้รับรอง 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ         
แปรญัตติ  ในวันที่  17, 18  และ  19  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.           
ถึงเวลา 16.30 น.  และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 20  สิงหาคม  
2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน              
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.)   คณะผู้บริหารขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังนี้ 
  - โอนลดงบประมาณ   จ านวน  397,000.-  บาท   
  - โอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน  397,000.-  บาท    
 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่    จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้   
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรังผิวจราจร สายจากแยก
ตะหลุกม่วง ถึงถนนสายหนองสองห้อง  หมู่ที่ 8  งบประมาณ  304,000.-  บาท 
 2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากศาลาหนอง           
ตาลเซี่ยน ถึงห้วยล าอินทร์   หมู่ 11  งบประมาณ  93,000.-  บาท   
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2563  
 
 
 

/โดยมีหลักการ… 
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  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  
  หลักการ  
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน           
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุ งถนนดินโดยวิธีลงลูกรั งผิ วจราจร สายจาก          
แยกตะหลุกม่วง ถึงถนนสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8  งบประมาณ 304,000.- 
บาท 
 2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากศาลาหนอง          
ตาลเซี่ยน  ถึงห้วยล าอินทร์  หมู่ 11 งบประมาณ  93,000 .-  บาท     
 เหตุผล  
   เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับหนังสือแจ้งปัญหา
ความเดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่  8 บ้านหนองซึก และหมู่ที่  11 บ้าน           
ห้วยดอนยาว ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง
คมนาคมที่เกิดความล าบาก เนื่องจากเป็นถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การ
สัญจรของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบากและเป็นอันตราย เกิดความ             
ไม่ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทาง
สัญจรไปมาที่อยู่อาศัยและเกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สภาพถนน           
ที่ช ารุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรกร 
เกิดความเสียหาย อีกทั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทางผู้น าหมู่บ้านจึงได้
เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

 กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
บัวโคก  จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ท าให้การ
คมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็วและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด              
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และนี่คือภาพความเสียหายของถนนสาย
จากแยกตะหลุกม่วง ถึงถนนสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 และถนนสายจากศาลา
หนองตาลเซี่ยน  ถึงห้วยล าอินทร์  หมู่ 11 
    ข้อระเบียบกฎหมาย 
     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 59(2) และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   

/ดังนั้น... 
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   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ประธานสภา อบต.)  ต่อที่ประชุมสภา 
 

นางกชกร  ชมศรี     ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ไดเ้สนอขออนุมัติ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) โอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น  

เนื่องจาก อบต.หนองบัวโคกไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาไว้                  
และมีเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คงเหลือจ านวน 413,200.- บาท และคาดว่าในปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2563 ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
แล้วเห็นสมควรที่จะน างบประมาณจ านวนนี้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     
โอนลด (ส านักงานปลัด) 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ตั้งไว้         500,000.-  บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    413,200.-  บาท 
โอนลด                          397,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      16,200.-  บาท 

รวมโอนลดส านักงานปลัด              จ านวน   397,000.- บาท 
    รวมโอนลดทั้งสิ้น      จ านวน   397,000.- บาท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

/ประเภท... 
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรังผิวจราจร  สายจากแยกตะหลุกม่วง                     
    ถึงถนนสายหนองสองห้อง  หมู่  8 

ตั้งไว้                -         บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
โอนเพิ่ม                          304,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน    304,000.-  บาท 

     2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากศาลาหนองตาลเซี่ยน  
              ถึงห้วยล าอินทร์  หมู่ 11   

ตั้งไว้                -         บาท      
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           -         บาท 
โอนเพิ่ม                            93,000.-  บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      93,000.-  บาท 

  รวมโอนเพ่ิมกองช่าง                จ านวน   397,000.-  บาท 
รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น               จ านวน   397,000.-  บาท 
 จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล  
(ประธานสภา อบต.) ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ผอ.กองคลัง

ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
จะเสนอหรือสอบถามหรือไม ่  

หากไม่มีขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

4.2  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย 
(ประธานสภา อบต.) เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน           

ให้กับประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  จ านวน  2  โครงการ  
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคันคูชลประทาน   

                              หมู่ 1  จ านวนเงิน 124,000.- บาท  
       2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากไร่นายคูณ  ไม้กระโทก 

ถึงไร่นายบุญเรือง  แก้วประสิทธิ์  หมู่  7  จ านวนเงิน  225,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 349,000.- บาท 
เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภา 

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

พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ก าหนดไว้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือ กิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนชองประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า            
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.)  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  
(นายก อบต.)   กระผม นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอน าเรียนสถานะ 

การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มียอดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ดังนี้   
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562         9,132,985.75  บาท 
    บวก รับคืนรายจ่ายปีก่อน               11,018.40  บาท 
                   คงเหลือ            9,144,004.15  บาท 
    หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1         2,321,651.00  บาท 
         ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  
                         สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 7 โครงการ 
         คงเหลือ           6,822,353.15  บาท 
 

/หัก จ่ายขาด… 
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    หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2                     536,100.00  บาท 
                          ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  
               สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จ านวน 2 โครงการ 
              คงเหลือ         6,286,253.15  บาท 
    บวก  เงินสะสมคงเหลือจากโครงการจ่ายขาด 
                                   ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ                32,751.00  บาท 
            คงเหลือ                6,319,004.15  บาท 

    หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3           796,970.89  บาท 
                        ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  
                             สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
                                              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 2 โครงการ 
                           คงเหลือ          5,522,033.26  บาท 
    บวก  เงินสะสมคงเหลือจากโครงการจ่ายขาด 
                                   ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ                                31,970.89  บาท 
  คงเหลือ          5,554,004.15  บาท 
    หัก ยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ  ข้อ 89  ดังนี้ 
 (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 3 เดือน  2,200,000.-  บาท 
 (2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีสาธารณภัย    3,000,000.-  บาท 
    รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้                               5,200,000.-  บาท 
    เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้                     354,004.15  บาท 

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล        
หนองบัวโคกได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความระมัดระวัง  
รอบคอบและประหยัด และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่าง
คุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล           
หนองบัวโคก 

กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

/หลักการ… 
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หลักการ  
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการโครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคันคูชลประทาน  

หมู่ 1  จ านวนเงิน 124,000.- บาท  
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบ          
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3              
หน้า 10  ล าดับที่  3   

โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้น าภาพถ่ายถนน          
สายคันคชูลประทาน  หมู่ 1  ที่มีสภาพช ารุดเสียหาย แสดงต่อท่ีประชุมสภาฯ    

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่นายคูณ  ไม้กระโทก          
ถึงไร่นายบุญเรือง แก้วประสิทธิ์ หมู่ 7  จ านวนเงิน  225,000.- บาท 

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จ านวน  2 ช่วง           
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 362            

ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ           
ไม่น้อยกว่า 3,620 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด         
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3             
หน้า 21  ล าดับที่ 36 

โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้น าภาพถ่ายถนน          
จากไร่นายคูณ  ไม้กระโทก ถึงไร่นายบุญเรือง แก้วประสิทธิ์ หมู่ 7 ที่มีสภาพช ารุด
เสียหาย แสดงต่อท่ีประชุมสภาฯ    

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 349,000.- บาท   

เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัวโคก  และหมู่ท่ี 7  บ้านโสกรวก  
ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรที่ล าบาก  เนื่องจากถนน
หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัวโคก และหมู่ที่ 7  บ้านโสกรวก  มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  
ท าให้การสัญจรของเกษตรกรเป็นไปด้วยความยากล าบากและเป็นอันตราย              
เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ประกอบกับเส้นทางดังกล่าว             
เป็นเส้นทางสัญจรไปมาที่อยู่อาศัย  และเกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
และในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ท าให้การใช้เส้นทางสัญจรยากล าบาก ประชาชน 

 

/ได้รับความ… 
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ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางและมักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
บ่อยครั้ง อีกทั้งถนนทั้งสองสายมีการก่อสร้างเป็นเวลาหลายปี  และใช้งานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน จึงท าให้ถนนเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและการใช้งาน            
ทางผู้น าจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก                
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน 

ซึ่งท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเรียนข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง  
ในการใช้จ่ายเงินสะสมให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้ว 

       วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อด าเนินการโครงการข้างต้น 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางได้ในระยะยาว 
โครงการฯ ที่ได้รับแจ้งจากผู้น า ได้บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  
2563 จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
พ.ศ.2563  และเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ตั้ ง ไว้มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ ในการบริหารในด้านรายจ่ายประจ าก่อน                 
จึ ง ไม่ เ พียงพอ และได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถ                     
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพื่อแก้ปัญหา  แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วน  อีกทั้งโครงการทั้ง 2 โครงการที่ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาให้ด าเนินการแก้ไขนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เป็นกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากประชาชน
ได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง   

กระผม  นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก  จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน  
349,000.- บาท  

     จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ  
(ประธานสภา อบต.) ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน  จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  349,000. -  บาท นั้น                  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 

 
 
 
 

/นายสร้อย...   
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นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่  1) ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคันคู

ชลประทาน  หมู่ 1  งบประมาณ  124,000.- บาท  นั้น  ในฐานะตัวแทนของ
ประชาชนหมู่ที่  1 และผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าว ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้             
ณ  โอกาสนี้    

 

นายโอภาส  ภู่มาก  ในฐานะตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 7  บ้านโสกรวก  และผู้ใช้เส้นทางสาย  
(สมาชิกสภา หมู่  7) จากไร่นายคูณ  ไม้กระโทก  ถึงไร่นายบุญเรือง แก้วประสิทธิ์ หมู่ 7 ขอขอบคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติ 
(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุมในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         

จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  349,000.-  บาท   
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

เวลา  12.00  น.  พักการประชุมเป็นเวลา  1  ชั่วโมง 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
 

    5.1  การด าเนินโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

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

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
(นายก อบต.) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  2 โครงการ  
และอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 2 โครงการ              
ไปแล้วนั้น คณะผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้             
ณ โอกาสนี้   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก, นายสมชาย  พ่ึงอยู่                 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล,  นายธนันชัย  งิมขุนทด  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และนายอุ่น  หกขุนทด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
และพัฒนาต าบลหนองบัวโคกให้มีความเจริญยิ่งขึ้น  และการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกสบาย  และเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ติดตามการด าเนินงานของ             
ผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   

 

/นายสหรัถ...   
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นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนางประนอม  อมฤทธิ์ ก านันต าบลหนองบัวโคก น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)         
 

นางประนอม  อมฤทธิ์  วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ก านันต าบลหนองบัวโคก)  หนองบัวโคก  ได้เห็นความพร้อมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  ส าหรับการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือด าเนินโครงการตามความจ าเป็นของประชาชน
ในพ้ืนที่  ซึ่งเงินทุกบาทนั้นมาจากภาษีของประชาชน เราในฐานะผู้น าต้องช่วยกัน
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                    
ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องภาษีของประชาชน และฝากเน้นย้ าให้ใช้เงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่า  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน     

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
    5.2  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายโอภาส  ภู่มาก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายโอภาส  ภู่มาก   ด้วยประชาชนบ้านโสกรวก  หมู่ที่  7  ได้รับปัญหาความเดือดร้อน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7)  เนื่องจากห้วยล าอินทร์  ช่วงท่าแป้งถึงไร่นายอ่ า  ภู่มาก  มีวัชพืชปกคลุมหนาทึบ   

จึงขอน าเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือ พิจารณา
ด าเนินการขุดลอกห้วยล าอินทร์ ช่วงท่าแป้งถึงไร่นายอ่ า ภู่มาก เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีได้ทราบข้อมูลว่า  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)     
(ประธานสภา อบต.) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ   

โดยต าบลหนองบัว โคก ได้ รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5  โครงการ  
ประกอบด้วย โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ 4 ช่วง และโครงการขุดลอกห้วย 
สาธารณะ หมู่  8 แต่ยังไม่ทราบพิกัดที่ชัดเจน ซึ่ งอาจจะเป็นช่วงเดียวกัน         
กับท่ีสมาชิกสภา หมู่ 7  ได้แจ้งปัญหาต่อที่ประชุมสภาฯ ก็ได้        

 

นางประนอม  อมฤทธิ์  ช่วงนี้ภาครัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่ทุกต าบลจ านวนมาก  จึงขอ 
(ก านันต าบลหนองบัวโคก) ฝากให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เสนอโครงการและผลักดันโครงการต่างๆ 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ในต าบลหนองบัวโคกด้วย  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญน.ส.สมพร  ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)   
 
 

/น.ส.สมพร...   
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น.ส.สมพร  ภิรมย์ไทย   ขอน าเรียนปัญหาป้ายบอกทางไปบ้านส าโรงโคก  และบ้านหนองพง    
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5)  ช ารุดเสียหาย  เสาหัก  ล้ม  ซึ่งผู้น าหมู่บ้านและประชาชนได้ช่วยกันซ่อมแซมและ 

ติดตั้งป้ายแล้ว  แต่ก็สามารถใช้งานได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีฝนตกป้ายก็ล้มอีก  
จึงขอให้ทาง อบต.หนองบัวโคก ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาด้วย  และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

นายสมชาย  พึ่งอยู่     ในนามคณะผู้บริหารไดร้ับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากสมาชิกสภาฯ แล้ว 
(รองนายก อบต.) และจะน าเรียนปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และคณะ 

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.3  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  สมัยสามัญ   
       สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
(ประธานสภา อบต.) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และ           

ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รวมทั้งก าหนดวันแปรญัตติ 
ไปแล้วนั้น  จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 3  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ในวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ในวันที่ 24 สิงหาคม  2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ 
(ประธานสภา อบต.) คณะผู้บริหาร  ก านันต าบลหนองบัวโคก  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานทุกท่าน          

ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 
 

ปิดประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
 
 

 
      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

 


