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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2563 
  วันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2563  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 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

16 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

17 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

18 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

19 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 



2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

3 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

4 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

5 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ ภริมย์กิจ  

6 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

7 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 นางมาณิกา  มาระศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มาณิกา  มาระศรี  

9 นายปุณณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุณณพัตน์  ขาวนวน  

10 นางอุษา   เพ่ิมสนาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี อุษา   เพ่ิมสนาม  

11 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
   นางสาววันดี  จารย์ราช    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  9 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          
ที่ เกี่ยวข้อง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมน าสวดมนต์  และด าเนินการประชุมสภาฯ            
ตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 1.2  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท าโครงการ 
(ประธานสภา อบต.)   ส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชน ได้มีเงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ 100,000 บาท  นั้น   
อบต.หนองบัวโคก ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองซึก  หมู่ที่  8  จ านวนเงิน  100,000  บาท      
อนุมัติเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2563  เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม       
ซื้อพันธุ์อ้อย  ก าหนดระยะเวลา  1  ปี   

  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้รับทราบโดยทั่วกัน    
    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563   
          เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า

รายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติง
ข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2 ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
3.1  การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
       เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2561 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   มอบหมายให้  นางยุพิน  มีหมู่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจง 
(นายก อบต.)   รายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

นางยุพิน  มีหมู่     ตามท่ีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  การควบคุม 
(เลขานุการสภา อบต.) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 136 

ตอนพิเศษ  163 ง หน้า 161  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  มีผลใช้บังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย                 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแล้วสิบห้าวัน  นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตรวจสอบพบว่ า ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.2561 มีข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีค าผิดที่เกิดจากการ          
ผิดหลงในการพิมพ์  ซึ่งเป็นข้อผิดหลงเล็กน้อยและมิใช่สาระส าคัญ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้เสนอขอแก้ไขข้อความต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 163 ง  
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนของข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์            
พ.ศ.2561  ดังนี้   

     หน้า  163  บรรทัดที่  14  ค าว่า  “ตามข้อ 6”  ให้แก้เป็น  “ตามข้อ 7”   
     หน้า  164  บรรทัดที่  14  ค าว่า  “ตามข้อ 8”  ให้แก้เป็น  “ตามข้อ 9”   
     หน้า  165  บรรทัดที่   1   ค าว่า  “ตามข้อ 9”  ให้แก้เป็น  “ตามข้อ 10” 
 

  /ซึ่งการแก้ไข… 
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 ซึ่งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนดังกล่าว  ได้ด าเนินการการตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2551 เรื่อง  การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ท) 1342 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553  
เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่อง            
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างถูกต้อง  
จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือทราบ  
รายละเอียดปรากฏตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา            
ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

 

ทีป่ระชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
 เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2564  

 

4.1   พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
         เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
         วาระท่ี  2  ขัน้แปรญัตติ 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
(ประธานสภา อบต.) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

ข้อ 50 ก าหนดว่า  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้อง  
ส่งเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด   
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย               
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า            
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตาม 
ล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น              
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วย             
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง              
มตินั้นอีก 

 
/ข้อ 59 การแปรญัตติ... 
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ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะ           
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45  วรรคสาม  และข้อ 49  วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติร่ายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเ พ่ิมเติมรายจ่าย            
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับ           
ค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ            
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายแสวง  แขขุนทด    ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งประกอบด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3)  1. นายณัฐพงษ์  ผาสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  เป็น ประธานกรรมการ 
     2. นายบุญชู  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  เป็น กรรมการ 

3. นายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 17-19  

สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ไม่มีการ
ยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด   
  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และมีมติเห็นควรยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ .ศ .2564 ตามร่ า ง เดิ ม  โดย ไม่ มี การแก้ ไข เ พ่ิม เติม ในตอนหรือข้อ ใด                 
ของร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว  

จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก               
เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การ 
(ประธานสภา อบต.) บริหารส่วนต าบลฯ ไม่มีการยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ

จึงมีมติเห็นควรยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามร่างเดิม  

ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วาระท่ี  2  ขัน้แปรญัตติ 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 

/4.2  พิจารณา... 
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4.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
       เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
       วาระที่ 3  ขัน้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า            

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่  

ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

5.1  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 โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 

 เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา  ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ทุกท่าน 
(นายก อบต.) คณะผู้บริหาร  ขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ.2563  ดังนี้ 
    - โอนลดงบประมาณ    จ านวน  389,000.-  บาท   
    - โอนเพิ่มงบประมาณ    จ านวน  389,000.-  บาท    
   เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้   

   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากไร่นางทองคูณ  สุวรรณราช ถึงไร่นาย
ประดิษฐ์  พึ่งอยู่   หมู่  5 

/ซึ่งองค์การ...   
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    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้          
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2563  

      โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  
    หลักการ  

   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน          
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากไร่นางทองคูณ  
สุวรรณราช   ถึงไร่นายประดิษฐ์  พึ่งอยู่  หมู่  5    

    เหตุผล 
   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้มีมติอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งที่ 16/2563 ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยวิธีลงลูกรั ง           
ผิวจราจร สายจากแยกตะหลุกม่วงถึงถนนสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 จ านวนเงิน  
304,000.-  บาท  นั้น   

อบต.หนองบัวโคกตรวจสอบพบว่า ได้มีการท าสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากแยกตะหลุกม่วง ถึงถนนสายหนองสองห้อง            
หมู่ 8  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม  2563  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 81/2563 
ลงวันที่ 25  มีนาคม 2563 โดยข้อ 8 ระบุไว้ว่า  เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างฯ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น
จากการจ้าง ภายในก าหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างฯ ผู้รับจ้างจะต้อง          
รีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรังผิวจราจร  สายจาก        
แยกตะหลุกม่วงถึงถนนสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ได้ เนื่องจากมีข้อผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งจาก
ผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน         
จากการใช้ถนนสายจากไร่นายทองคูณ สุวรรณราช ถึงไร่นายประดิษฐ์ พ่ึงอยู่  
เนื่องจากสภาพถนนช ารุดเสียหาย  ท าให้การเดินทางสัญจรไปมาล าบาก 
ประชาชนในพ้ืนที่จึงมีความต้องการให้ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้โดยเร่งด่วน โดย อบต.หนองบัวโคก ได้บรรจุโครงการไว้          
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2563 หน้า 19 ล าดับที่ 31 

 

/ข้อระเบียบ... 
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ข้อระเบียบกฎหมาย 
      ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 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   

จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป 
รายละเอียดรายการโอนเพ่ิม และโอนลดงบประมาณ เชิญนางกชกร ชมศรี  
ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเรียนต่อที่ประชุมสภา 

   

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

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

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับ
โครงการพัฒนาไว้  และโครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรังผิวจราจร              
สายจากแยกตะหลุกม่วงถึงถนนสายหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ที่ได้โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่เมื่อคราวประชุมสภาครั้งที่แล้วไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจาก        
ติดภาระผูกพันตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม  และกองการศึกษามีงบประมาณ         
บางรายการที่ ตั้ ง ไว้ แต่ ไม่มี ความจ า เป็นต้อง ใช้ จ่ าย  จึ ง เสนอขออนุมั ติ              
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาฯ เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด (กองช่าง) 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลงลูกรังผิวจราจร  สายจากแยกตะหลุกม่วง   

ถึงถนนสายหนองสองห้อง  หมู่ที่  8    
  ตั้งไว้              304,000.-  บาท   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   304,000.-  บาท 
  โอนลด          304,000.-  บาท   

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                -        บาท 
  รวมโอนเพ่ิมกองช่าง   จ านวน      304,000.-  บาท 
 
 

 
/โอนลด… 
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 โอนลด (ส านักงานปลัด อบต.) 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ตั้งไว้          500,000.-  บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     16,200.-  บาท 
  โอนลด         16,200.-  บาท  

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน             -       บาท 
  รวมโอนลดส านักงานปลัด อบต.     16,200.-  บาท 

โอนลด (กองการศึกษาฯ) 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน 
 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 รายการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  ตั้งไว้               5,000.-   บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    5,000.-   บาท 
  โอนลด          4,800.-   บาท 
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        200.-   บาท 

หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
 1. รายการค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
  ตั้งไว้                  108,000.-   บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   54,000.-   บาท 
  โอนลด                       54,000.-   บาท  

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน            -       บาท 
 2. รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
  ตั้งไว้                           10,000.-   บาท  

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

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน            -       บาท 
  รวมโอนลดกองการศึกษาฯ     จ านวน     68,800.-  บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น                 จ านวน  389,000.-  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าถนน 
 งบลงทุน 
 

/หมวดค่าท่ีดิน... 
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 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากไร่นางทองคูณ  สุวรรณราช  
   ถึงไร่นายประดิษฐ์  พ่ึงอยู่   หมู่  5     
  ตั้งไว้                   -    บาท   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         -           บาท 
  โอนเพิ่ม                               389,000.-    บาท   

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       389,000.-    บาท 
  รวมโอนเพ่ิมกองช่าง   จ านวน     389,000.-    บาท 

รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น      จ านวน     389,000.-   บาท 
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่   

หากไม่มีขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
  5.2  พิจารณาใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 
(ประธานสภา อบต.) ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  จ านวน  5  โครงการ   
    1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  สายจากศาลตาปู่  

ถึงไร่นายฉัตรฉาย  โพธิ์ชัย  หมู่  3  จ านวนเงิน  482,000.-  บาท  
   2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลาใหม่   

ถึงดอนหนองไทร หมู่  4  จ านวนเงิน  298,000.-  บาท   
   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสริม   

สังข์สูงเนิน  ถึงบ้านนายธงชัย  มุกขุนทด  หมู่ 8 จ านวนเงิน  259,000.-  บาท 
    4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากอ่างเก็บน้ า 

หนองตะครอง ถึงไร่นายสุริยา แก้วประสิทธิ์ หมู่ 9 จ านวนเงิน 498,000.- บาท  
    5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองแดง  ถึงโสกนางหวาน   

บริเวณไร่นายสมดี  หวงทองดี  หมู่  6  จ านวนเงิน  53,000.-  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,590,000.-  บาท 
   เชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภา 
 
 
 
 

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

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ             
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกป ี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 
1  ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ             
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 

นายสหรัถ  กล  ารอด   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา  ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ทุกท่าน 
(นายก อบต.) กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                     

ขอน าเรียนเหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่  3  บ้านหนองโสน,  หมู่ที่ 4  บ้านโกรกผักหวาน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก และหมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง   
ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางคมนาคมที่เกิดความ
ล าบาก  และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง อีกท้ัง การล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งปัจจุบัน อบต.หนองบัวโคก             
มีรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เพียงพอต่อการบริหารและจัดท า
โครงการพัฒนา  แต่เนื่องจากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการ
ให้ อบต.หนองบัวโคกด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พิจารณาแล้วเห็นว่า  
เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และไม่อาจ
รอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีถัดไปได้ ประกอบกับโครงการ           
ที่จะด าเนินการได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกได้ด าเนินการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ 
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 

 

/ขอน าเรียน... 
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ขอน าเรียนสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก  ณ  วันที่  14  สิงหาคม  2563  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.-     บาท 

          ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  
           สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 7 โครงการ 
      คงเหลือ                   6,822,353.15  บาท 

หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2            536,100.-   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.-  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 
      ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ                                      31,970.89  บาท 

         คงเหลือ                     5,554,004.15  บาท 
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4           349,000.-   บาท 

            ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก  
                                               สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  
           เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2563 จ านวน 2 โครงการ 
                         คงเหลือ           5,205,004.15  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                               5,004.15   บาท 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 30,000,000.- บาท มีเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562 จ านวน  8,792,162.28 บาท  โดยมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 

/เงินทุนส ารอง… 
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- เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2562    8,792,162.28  บาท   
- ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30,000,000x15%) 4,500,000.- บาท 
- ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า 

    ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  4,292,162.28 บาท 
ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    

ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาไปแล้ว  
ดังนั้น เ พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่          

เป็นกรณีเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกิน  ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนเงิน 1,590,000.- บาท  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเ พ่ิมเติมถึงฉบับที่  4           
พ.ศ.2561 ข้อ 87 เพ่ือด าเนินโครงการจ านวน 5  โครงการ  ดังต่อไปนี้   

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากศาลตาปู่          
ถึงไร่นายฉัตรฉาย  โพธิ์ชัย  หมู่  3  จ านวนเงิน  482,000.-  บาท  

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,900  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
760 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมวางท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ              
ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 หน้า 14       
ล าดับที่ 17   

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลาใหม่ ถึงดอน
หนองไทร หมู่ 4  จ านวนเงิน  298,000.-  บาท   

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร   
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ         
ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ท าตามแบบที่อบต.หนองบัวโคกก าหนด ปรากฏ          
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า 17  
ล าดับที่ 23     

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสริม              
สังข์สูงเนิน ถึงบ้านนายธงชัย  มุกขุนทด หมู่ 8 จ านวนเงิน  259,000.- บาท 
  ปริมาณงาน  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ านวน 6 ท่อน ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง             
ครั้งที่ 3  หน้า 24  ล าดับที่ 43     

 
/4. โครงการ... 
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4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จากอ่างเก็บน้ าหนอง
ตะครองถึงไร่นายสุริยา  แก้วประสิทธิ์  หมู่  9  จ านวนเงิน  498,000.- บาท  
  ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
800 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร  ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3              
หน้า 26  ล าดับที่  50   

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายหนองแดง-โสกนางหวาน  บริเวณ  
ไร่นายสมดี  หวงทองดี  หมู่  6  จ านวนเงิน  53,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 400 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร          
(คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 6 ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร           
ท าตามแบบที่  อบต.หนองบัวโคกก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ น              
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 20 ล าดับที่  32 

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,590,000.- บาท   

จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้น าเสนอหลักการ  
(ประธานสภา อบต.) และเหตุผลในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่   
 

หากไม่มีขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง       
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนเงิน 1,590,000.- บาท   
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ    
 
 

  6.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

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

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติเห็นชอบ 
(นายก อบต.) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564, มีมติอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 1 โครงการ  
และมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จ านวน 5 โครงการ ไปแล้วนั้น คณะผู้บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้   

/จะเห็นได้ว่า... 
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   จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564 เป็นสิ่งยืนยันในความตั้งใจและความพยายามของผู้บริหารในการ
วางแผนและจัดท างบประมาณอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนต าบลหนองบัวโคกและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความ
เจริญไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้งบประมาณของต าบลหนองบัวโคก         
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตาม                
ที่ก าหนดไว้   

ส าหรับโครงการที่สภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  
จ านวน 1 โครงการ  และอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จ านวน 5 โครงการ ไปแล้วนั้น ล าดับต่อไปผู้บริหารท้องถิ่นจะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ติดตามการด าเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ   

  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

  6.2  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

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

นายโอภาส  ภู่มาก   ด้วยประชาชน  หมู่ที่  7  บ้านโสกรวก  ได้รับความเดือดร้อนจากการ             
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7)  ใช้ถนนสายทางเข้าวัดบ้านโสกรวก บริเวณจากหน้าบ้านนายสมหมาย โมกศิริ              

ถึงหน้าวัดบ้านโสกรวก เนื่องจากมีน้ าท่วมขังถนน ท าให้ประชาชนสัญจรล าบาก                   
จึงขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและหาแนวทาง
แก้ปัญหาต่อไป 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ 
(นายก อบต.) ประชาชนให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก

การที่ประชาชนถมดินและก่อสร้างบ้านสูงกว่าพ้ืนถนน การแก้ไขปัญหานั้น          
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา              
ได้ท าหนังสือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนมายังผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร          
จะมอบหมายให้กองช่างส ารวจความเสียหายและจัดท าแบบแปลนและ          
ประมาณการราคาก่อสร้าง เ พ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุโครงการไว้           
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ในครั้งต่อไป     

 

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

/นายแสวง...   
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นายแสวง  แขขุนทด  ด้วยบ้านหนองโสน หมู่ที่ 3  ประสบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะช ารุดเสียหาย  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) ไม่สามารถใช้งานได้จ านวนหลายจุด ปัจจุบันใช้งานได้เพียงสามจุดเท่านั้น              

ซึ่งปัญหานี้ได้เคยน าเรียนต่อที่ประชุมสภาไปแล้ว  จึงขอน าเรียนปัญหาดังกล่าว          
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบอีกครั้ง และพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานมาด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่บ้านหนองโสน            
หมู่ที่  3  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. หมู่ 3 ที่สะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
(นายก อบต.) ส าหรับปัญหาไฟฟ้าสาธารณะนั้น อบต.หนองบัวโคกได้มีการแก้ไขปัญหานี้หลายครั้ง 

และการคัดเลือกผู้รับจ้างจะพิจารณาจากผู้มีคุณวุฒิ  มีใบประกอบวิชาชีพหรือ
หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า อีกทั้ ง  อบต.หนองบัวโคก              
มีกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุทุกประการ  แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เป็นช่วงฤดูฝน  และโคมไฟใช้งานมาอย่างยาวนาน ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
ช ารุดเสียหายบ่อย  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะมอบหมายกองช่างส ารวจความเสียหาย  
และด าเนินการซ่อมแซมต่อไป       

  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.3  หารือการแก้ไขปัญหาของ อบต.หนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วย อบต.หนองบัวโคกได้ปลูกต้นอินทผาลัมไว้บริเวณประตูทางออก 
(ประธานสภา อบต.)  ที่ท าการ อบต.หนองบัวโคก  และปัจจุบันต้นอินทผาลัมที่ปลูกไว้จ านวน 2 ต้น   
    มีล าต้นที่สูงขึ้นมาก ท าให้ใบไปเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงต่ า  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

จึ งขอหารือที่ ประชุมสภาฯ ว่ าจะขุดย้ ายต้น อินทผาลัมหรือตัดแต่ งกิ่ ง                   
หรือมีสมาชิกสภาท่านใดสนใจที่จะน าต้นอินทผาลัมไปปลูกที่บ้านหรือไม่                   
หรือจะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร   

 

นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย   เสนอให้ขุดย้ายต้นอินทผาลัมออกจากจุดเดิม  เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5)  ในอนาคต 
 
นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจที่จะน าต้นอินทผาลัมไปปลูกหรือไปประดับ 
(ประธานสภา อบต.) ในหมู่บ้านของท่านหรือไม่ หากไม่มีขอให้เสนอว่าจะขุดย้ายต้นอินทผาลัมไปไว้ 

บริเวณใด 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล     หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสนใจที่จะน าต้นอินทผาลัมไปปลูก                 
(นายก อบต.)   ขอเสนอให้สรรหาผู้ที่สนใจมาจัดซื้อต้นอินทผาลัม  จ านวน 2  ต้น  และน าเงิน       

เข้าเป็นรายได้ของ อบต.หนองบัวโคก 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/6.4 โครงการ… 
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    6.4  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ  
         ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอจัตุรัส 
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ  ด้วยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความ  
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ        

คนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
จัตุรัส  รุ่นที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดโครงการที่อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 75 คน ประกอบด้วย คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพ้ืนที่
อบต.หนองบัวโคก จ านวน 30 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่
อ าเภอจัตุรัส จ านวน 45 คน ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการฟังบรรยาย โดยวิทยากรจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ และช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกรณีเกิด         
ภัยพิบัติ  อัคคีภัย และการใช้ถังดับเพลิง  โดยทีมวิทยากรป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยระดับต าบล  

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านคัดเลือกคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  และขอความกรุณาจัดส่ง
แบบตอบรับเข้าร่ วมโครงการภายในวันที่  28 สิ งหาคม 2563 ให้กับ                
กองสวัสดิการสังคม หรือแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4405-6005 ต่อ 17    

 

นายบุญชู  ภู่ประกิจ   สอบถามว่า ตั้งงบประมาณโครงการจัดอบรมจ านวนเท่าใด และจ่ายเป็น 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4) ค่าวิทยากร และค่าอาหารจ านวนเท่าใด  มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคนพิการที่เข้ารับการ

อบรมหรือไม่ 
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ   โครงการอบรมดังกล่าว  เป็นโครงการของส านักงานพัฒนาสังคมและ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัดชัยภูมิ  จึ ง ไม่ทราบรายละเอียดชัด เจนว่ า                       

ตั้งงบประมาณจ านวนเท่าใด และเบิกจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง  หากทราบข้อมูล            
จะน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทราบอีกครั้ง  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น.      
   

      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  24  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 
 

 
 
 
 
 


