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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563 

  วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  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 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  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 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก   สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก    

18 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

19 นายจรูญ  หัดจุมพล  สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล   

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภาฯ ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ 

 

ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ 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 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
รก. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์ ขาวนวน  

11 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่              

ที่ เกี่ยวข้อง นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-28  เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ.2563  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน  ธันวาคม                
พ.ศ.2563  นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี  ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563   
          เมื่อวันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕63 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ.๒๕63  ได้น าส่งล่วงหน้าให้มีสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้ งที่  1 ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
 

   3.1      การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย      
(ประธานสภา อบต.) เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวโคก เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 
518,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นกรณีเร่งด่วน  

   เชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

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

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด 
 
 

/(2) ได้ส่งเงิน… 
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  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบยีบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง            
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายก อบต.  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ  
(ประธานสภา อบต.)  
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
(นายก อบต.)   ผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 

กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง           
บัวโคก  ขอน าเรียนสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                  
ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มียอดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ดังนี้   

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563   7,731,423.87 บาท    
    หัก (1)  เงินสะสมที่สภา อบต.หนองบัวโคก  
     มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ในการประชุมสภาฯ  
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 3 โครงการ     1,321,700.- บาท 
                      (2) เงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ  ข้อ 89  ดังนี้                  
        (2.1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 3 เดือน 2,730,000.- บาท 
        (2.2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีสาธารณภัย   3,150,000.- บาท 
   เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้               529,723.87  บาท 

       เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 518,000.- บาท ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561               
ข้อ 89 
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ท่านประธาน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  
ประหยัดและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการ
บริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีภารกิจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต           
และทรัพย์สิน บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวม         
ได้รับประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก 

กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง          
บัวโคก ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประกอบด้วย ข้อระเบียบ
กฎหมายตามท่ีเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงให้ทราบไปแล้ว  หลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

       หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง   
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง - โสกนางหวาน บริเวณ          

ไร่นายสมดี หวงทองดี หมู่  6  จ านวนเงิน  48,000.-  บาท  
ปริมาณงาน :  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร              
(คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  1,600  
ตารางเมตร  ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
หน้า 12 ล าดับที่  18 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายดอนอีดาว จากไร่
นายโขน กล้ามสันเทียะ  ถึงไร่นางอรวรรณ  บางขุนทด  หมู่  7  จ านวนเงิน  
470,000.- บาท 

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

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
หน้า 13  ล าดับที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความ

เดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง และหมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก          
ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรที่ล าบาก  ด้วยฤดูฝนปีนี้
พายุได้เข้ามาในประเทศไทยมากถึง  4  ลูก คือ โนอึล หลิ่นฟา นังกา และโซเดล  
ท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน ท าให้ถนน                  
2 หมู่บ้าน ที่สัญจรเสียหายมาก ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในการสัญจรไป -มา          
ด้านอาศัย ด้านการเกษตร หลายต าบล เช่น ต าบลหนองบัวโคก ต าบลบ้านขาม 
ต าบลกุดน้ าใส  ต าบลบ้านกอก เดิมเป็นถนนลูกรังที่ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายปี 
บางจุดไม่มีลูกรัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก เมื่อเกิดฝนตกหนักท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อเกือบตลอดสาย และเกิดน้ าขังตามหลุมจ านวนมาก และสร้างความ
เดือดร้อน ความล าบาก ให้กับประชาชนที่สัญจรและเกิดอุบัติตุบ่อยมาก และช่วง
เพาะปลูกการเกษตรท าให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการเพาะปลูก 
เนื่องจากเข้าไปในไร่ไม่ได้และล าบาก เพราะถนนเป็นหลุมลึก บางจุดเป็นโคลน 
เสียหายเกือบตลอดสาย  ท าให้ เป็นอุปสรรคกับรถทุกชนิดที่สัญจรไป- มา           
ด้านอาศัย ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประกอบกับเส้นทางเป็น
เส้นทางไปสู่ถนน ถนนสายหลัก 201 และ 205 สร้างความล าบากและเดือดร้อน
กับประชาชนที่สัญจรจ านวนมาก  ผู้น าหมู่บ้านมีความประสงค์ให้ อบต. แก้ปัญหา
โดยเร่งด่วน และช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตด้านการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง สัญจรอย่างล าบากและเดือดร้อนมาก ท าให้รถนั้นเสียการทรงตัว 
เช่น รถตกข้างทาง รถติดหลุม เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และท าให้เกษตรกรนั้น
เสียหายทั้งทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ถนนเส้นทางนี้  

ดังนั้น ผู้น าหมู่บ้านจึงขอความอนุเคราะห์เพ่ือพิจารณาซ่อมแซมถนน                    
สายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าง
เร่งด่วน  

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อด าเนินการโครงการนี้ 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ลดค่าใช้ในการใช้รถ และการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้

เส้นทาง 
 
 

/องค์การบริหาร.. 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ 
ดังกล่าวเป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชนโดยรวม ที่บ าบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชนตามระเบียบที่ก าหนด กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือขอรับอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากสภาผู้ทรงเกียรติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกตามระเบียบฯ ต่อไป  

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย 
(ประธานสภา อบต.) เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินโครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายหนองแดง - โสกนางหวาน บริเวณไร่นายสมดี หวงทองดี หมู่ 6         
จ านวนเงิน 48,000.- บาท  และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก 
สายดอนอีดาว จากไร่นายโขน กล้ามสันเทียะ ถึงไร่นางอรวรรณ บางขุนทด หมู่ 7   
จ านวนเงิน 470 ,000. - บาท รวมจ านวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้ งสิ้ น                 
518,000.- บาท และได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                  
ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน            
2  โครงการ  จ านวนเงิน 518,000.- บาท 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
  3.2 การพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 
(ประธานสภา อบต.) ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนิน

โครงการก่อสร้าง จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน จ านวนเงิน 2,791,200.- 
บาท เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นกรณีเร่งด่วน 

    เชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภา   
 

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

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

 
/องค์กรปกครอง... 
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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.2564  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก, หมู่ที่  2 บ้านหนองลุมพุก,  
หมู่ที่  4  บ้านโกรกผักหวาน,  หมู่ที่  6 บ้านหนองพง,  หมู่ที่  8  บ้านหนองซึก,  
หมู่ที่  9  บ้านหนองตะครอง  และหมู่ที่ 11  บ้านห้วยดอนยาว ว่าประชาชน           
ในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางคมนาคมที่เกิดความล าบาก  และ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้ง การล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งปัจจุบัน อบต.หนองบัวโคก             
มีรายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 4 ประกาศใช้เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2563 
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ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกได้ด าเนินการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ 
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 

ขอน าเรียนสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
บัวโคก ดังนี้   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มียอดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ดังนี้   

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563      7,731,423.87 บาท    
    หัก (1)  เงินสะสมที่สภา อบต.หนองบัวโคก  
     มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ในการประชุมสภาฯ  
     สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 3 โครงการ      1,321,700  บาท 
   (2) เงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ  ข้อ 89  ดังนี้                  
          (2.1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 3 เดือน  2,730,000 บาท 
          (2.2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีสาธารณภัย     3,150,000 บาท 
    เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้                   529,723.87 บาท 

 โดยองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบั ว โคก ได้ เสนอขออนุมัติ             
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ในวันที่  18  ธันวาคม  2563  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  จ านวน 518,000.- บาท   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  31,500,000.- บาท  มีเงินทุนส ารองเงิน
สะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  จ านวน  7,961,761.94  บาท  โดยมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

   - เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   7,961,761.94 บาท   
     หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สภา อบต.หนองบัวโคก 
   มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม   
   และยังไม่ได้เบิกจ่าย       258,000.00  บาท 
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   - ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     (31,500,000 x 15%)             4,725,000.00  บาท 

    - ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละสิบห้า 
      ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      ที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้    2,978,761.94  บาท 

ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาไปแล้ว  

ดังนั้น เ พ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่          
เป็นกรณีเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 2,791,200.- บาท  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ87 เพ่ือด าเนิน
โครงการจ านวน 7 โครงการ  รวมเป็นเงิน  2,791,200.-  บาท  ดังต่อไปนี้   

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายวิชัย  
ประภากรแก้วรัตน์ - นานางสมพิศ ศรีสมบูรณ์ หมู่ 1 จ านวนเงิน 401,000.- บาท  

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จ านวน  2  ช่วง 
ช่วงที่ 1 จากไร่นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ - ชลประทาน ขนาดกว้าง          

5 เมตร ยาว 800 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  400  ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย)   

ช่วงที่  2  จากชลประทาน – นานางสมพิศ  ศรีสมบูรณ์  ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
240  ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย)   

รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  640  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า  6,400  ตารางเมตร  ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก
ก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  
หน้า 7  ล าดับที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  สายจากบ้านนางทวี   
เฝ้าหนองดู่ - ไร่นายภาระเดช  งิมขุนทด  หมู่  2  จ านวนเงิน  376,000.- บาท   
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ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า          
600 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ  
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 
หน้า 8  ล าดับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  สายจากนานายสนั่น          
สีทา - นานายถัด  บรรเทากุล  หมู่  4  จ านวนเงิน 476,000.-  บาท   

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,900 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 760 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ        
ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 
หน้า 11  ล าดับที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองแดง จากบ้าน
นางเย็น เบียดขุนทด - ไร่นายละม่อม  ดีอุดม หมู่ 6 จ านวนเงิน  357,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จ านวน  3  ช่วง 
ช่วงที่  1  จากบ้านนางเย็น  เบียดขุนทด - ไร่นางสมปอง  ช านาญ  ขนาด

กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก         
ไม่น้อยกว่า  200  ลูกบาศก์เมตร  

ช่วงที่  2  จากไร่นายสุริยา  สีทา - ไร่นายละม่อม  ดีอุดม  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
250 ลูกบาศก์เมตร   

ช่วงที่ 3 จากนานางบุญตา ปิ่นสุวรรณ - ไร่นายละม่อม ดีอุดม ขนาดกว้าง 
3  เมตร  ยาว 400  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก             
ไม่น้อยกว่า  120 ลูกบาศก์เมตร 

รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุก
ตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร ท าตามแบบ
ที ่อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4  
หน้า 13  ล าดับที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้าน           
นางจินตนา ชาวจันทึก ถึงบ้านนายเพียร เหงขุนทด หมู่ 8 จ านวนเงิน  231,200.-  
บาท  
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ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15  เมตร ยาว 70 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร จ านวน 8 ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
คอนกรีต 52.50 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 350 ตาราง
เมตร  ท าตามแบบที่อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  
หน้า 15 ล าดับที่ 28 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายทางเข้าหน้าวัด           
โคกสามัคคี หมู่ 9  จ านวนเงิน  480,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  จ านวน  2  ช่วง 
ช่วงที่  1  จากบ้านนางสังวาลย์  แก่งสันเทียะ - ไร่นายตุ๋ย  หกขุนทด 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว  1,200  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร   
ช่วงที่  2  จากไร่นางราตรี  หกขุนทด - ไร่นายเฉลิม  โนนสันเทียะ ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว  300  เมตร พร้อมวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จ านวน  7  ท่อน   

รวมมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  750  ลูกบาศก์เมตร  (คิวหลวม) (ลงหิน
คลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ท าตาม
แบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  
หน้า 16  ล าดับที่ 33  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สาย กม.2 - ห้วยล าอินทร์ 
จากไร่นายสมจิตร ค าแก้ว - ไร่นายอ้ัน รักชัย หมู่ 11 จ านวนเงิน 470,000.-  
บาท   

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

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4  
หน้า 19 ล าดับที่ 41 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7  
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,791,200.- บาท  

จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
 

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

พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่   
 

หากไม่มีขอมติที่ประชุม  ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารอง       
เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 2,791,200.- บาท   
 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

3.3  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงเสนอขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564  ครั้งที่  5/2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก    

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
มอบหมายให้นางยุพิน  มีหมู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อที่ประชุมสภา   

 

นางยุพิน  มีหมู่    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความประสงค์ขออนุมัติ 
(เลขานุการสภา อบต.) โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 รายการ  

ดังนี้ 
โอนลด (กองช่าง) 

    1. แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านจากบ้านนายอ๋วง   

คนงสูงเนิน -  บ้านนางแฉล้ม ชุ่มพะลัย ม.3) 
 

/ตั้งไว้...     
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    ตั้งไว้           492,000.- บาท
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          492,000.- บาท 

    โอนลด       490,000.- บาท      
   ยอดเงินงบประมาณหลังโอน            2,000.- บาท 

เนื่องจากโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านจาก 
บ้านนายอ๋วง  คนงสูงเนิน - บ้านนางแฉล้ม ชุ่มพะลัย ม.3  มีสภาพพ้ืนที่จริง             
ไม่สอดคล้องกับประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง  จึงไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้  

    2. แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ตั้งไว้           125,990.- บาท

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          125,990.- บาท 
    โอนลด           34,000.- บาท      

   ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        91,990.- บาท 
โอนลดกองช่าง       524,000.- บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น  524,000.- บาท 

    โอนเพิ่ม   
1. โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สายจากไร่นายสมควร ชุ่มพะลัย - หน้าวัดบ้านทามจาน ม.5 

รวมโอนเพ่ิมกองช่าง  490,000.- บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ว่าประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อนถนนสายไร่นายสมควร ชุ่มพะลัย ถึงหน้าวัดบ้านทามจาน             
หมู่ที่  5  เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้เกิดความไม่สะดวก 

 
/ในการสัญจร... 
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ในการสัญจรด้วยความล าบากและเป็นอันตราย เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ  จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้บรรจุ
โครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม  2563 

    2. โอนเพิ่ม (ส านักงานปลัด อบต.) 
แผนงานงบกลาง 

    งานงบกลาง 
    งบงบกลาง 
    หมวดงบกลาง 
    ประเภทส ารองจ่าย 
    ตั้งไว้            240,000.- บาท

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน         17,300.- บาท 
    โอนเพิ่ม           34,000.- บาท      

   ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      51,300.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิมส านักงานปลัด อบต.  34,000.- บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคกได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทส ารองจ่าย ตั้งไว้  
240,000. - บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  จ านวน 222,700. - บาท คงเหลือ  
17,300.-  บาท ซึ่งคาดว่าจ านวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย           
ในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภทส ารองจ่าย  จ านวนเงิน  
34,000.-  บาท        

รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้นจ านวน  524,000.- บาท 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  จึงเสนอขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 
 
 

  /นายสหรัถ...  
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นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  

    หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 5/2564   

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืนๆ 
 

 4.1    การด าเนินโครงการกอ่สร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์ ช านาญกุล นายก อบต.หนองบัวโคก  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  กระผม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มีมติอนุมัติ 
(นายก อบต.) จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 518,000.- บาท และอนุมัติ

เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  7  โครงการ  จ านวนเงิน  2,791,200.- บาท  
และอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  จ านวนเงิน  524,000. - บาท โดยหวังว่า
ประชาชนต าบลหนองบัวโคกจะดีใจและมีความสุขที่ได้สัญจรไป -มาสะดวก และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  ต่อจากนี้กระผม จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ติดตาม
การท างานอย่างใกล้ชิด  ให้เป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 4.2    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายดาวทอง  ศรีเพ็ชร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายดาวทอง  ศรีเพ็ขร  ด้วยประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก ได้รับความเดือดร้อนจากการ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2) ใช้ถนนสายหลังวัดบ้านหนองลุมพุก  เนื่องจากถนนช ารุด  สัญจรไม่ได้  จึงขอให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย 

 
/นายสุขสันต์... 
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ที่ได้สะท้อนปัญหาความเดือนร้อน 
(นายก อบต.) ของประชาชนให้ผู้บริหารทราบ  ส าหรับถนนสายดังกล่าวนั้น อบต.หนองบัวโคก

ได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ซึ่งก าหนดไว้ในช่วงปี 2565 อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารจะมอบหมายให้กองช่างส ารวจความเสียหาย และจะพิจารณาซ่อมแซม
ถนนในเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนในการสัญจรได้    

 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  ด้วยประชาชนหมู่ที่ 5  บ้านทามจานได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจาก  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5) ฝายนายนุยขาด  จึงขอสอบถามว่า อบต.หนองบัวโคก จะด าเนินการซ่อมแซม

ในช่วงใด 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามท่ีสมาชิกสภา หมู่ 5 ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(นายก อบต.) ให้ผู้บริหารทราบนั้น  อบต.หนองบัวโคกได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ

โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์หรือฝายนายนุยไปยังจังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณโครงการดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม อบต.หนองบัวโคกอาจพิจารณาโอน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ โดยขอหารือกับปลัดและกองช่างก่อน              
ว่าจะสามารถด าเนินการได้เมื่อไหร่ อย่างไร และจะน าเรียนให้สมาชิกสภา หมู่ 5  
ทราบต่อไป   

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา อบต.) การประชุมสภาฯ วันนี้ครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  
และขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

 
 
 

      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 


