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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ.2562 

  วันท่ี  18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

******************************* 

 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธาน สภา อบต. จ่น  จอดสันเทียะ  

2 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 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 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

11 นางสาวสํารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 สํารวย  ก้องเมือง  

12 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

13 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นายอรุณ  ทําดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ทําดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ชํานาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ชํานาญกุล  

2 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายก อบต. ธนันชัย  งิมขุนทด  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางกชกร  ชมศรี ผู้อํานวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

5 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

6 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
รักษาราชการแทน  หัวหน้าสํานักปลัด 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

7 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาชํานาญงาน  รักษาราชการแทน  
ผู้อํานวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

11 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา  เตียนพลกรัง  

12 นางมาณิกา  มาระศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มาณิกา  มาระศรี  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
   1. นายสนอง  สีแดง      สมาชิกสภา อบต.  หมู่  2 
   2. นางสมพร  เหตุขุนทด     สมาชิกภา อบต.  หมู่  5 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          

ที่เก่ียวข้อง นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนํา         
สวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําปี พ.ศ.2562  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวโคก  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2561  เม่ือวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                   
ตําบลหนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 มีกําหนดระยะเวลา 15 วัน  เริ่มต้ังแต่วันที่              
11-25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จงึเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก   สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ.2562  ในวันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
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จากนั้น  นายจ่น  จอดสันเทียะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้ ดําเนินการ
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งเตือนอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยเม่ือวันที่  17  กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา  ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ 
(ประธานสภา อบต.) ชนรถบรรทุกน้ํามัน บริเวณก่อนถึงโค้งบ้านกุดละลม ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง  

จังหวัดชัยภูมิ  สาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักและถนนลื่น ทําให้ มีผู้ เสียชีวิต 5 ราย     
เป็นพ่อค้าแม่ค้าจําหน่ายลอตเตอรี่ เดินทางมาจากจังหวัดเลยเตรียมจะไปติดต่อ            
ซ้ือลอตเตอรี่มาจําหน่ายในงวดต่อไป   

ดังนั้น  จึงแจ้งเตือนสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุมสภาฯ           
และประชาชน  โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ     
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี  11  
  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕62 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจําปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  11  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62  ได้ส่งสําเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ ห าร ส่ วน ตําบลหนองบั ว โคก  ส มัยสา มัญ  สมัยที่ 1 ครั้ งที่  1 ประจํ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
  3.1  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งจากผู้นําหมู่บ้าน             
(ประธานสภา อบต.) ว่าประสบปัญหาจากการใช้เส้นทางคมนาคมที่ยากลําบาก และเป็นอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน  จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชา ชนใน พ้ืนที่เป็นกร ณีเร่ง ด่วน จํานวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน  
1,547,900.- บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเ งิน  กา รเบิกจ่ ายเงิน             
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 กําหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนิน การก่อหนี้ผู กพันให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป                
หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนําเสนอที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.)  กระผม  นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอนําเรียน

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณพ.ศ.2562 จํานวน 28,000,000.- บาท มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2561 6,961,185.19 บาท โดยมียอดเงินสะสมกันไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิ มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2561    6,961,185.19  บาท   
ปรับปรุงยอดระหว่างปี            2,735.46  บาท 
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  6,963,920.65  บาท 
หัก (1) จ่ายขาดเงินสะสมโครงการสนับสนุน 
          การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ       157,600.00  บาท 
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     (2) สํารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
          จํานวน 3 เดือน                         2,400,000.00  บาท 
     (3) สํารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณี 
          มีสาธารณภัย                         2,800,000.00  บาท 
ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้    1,606,320.65  บาท 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ         

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

(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามกฎหมายกําหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐาน ะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง        
บัวโคกได้ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด  รอบคอบ  และเป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้ังไว้อย่างคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

/องค์การ... 
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 องค์การบริหา รส่วนตําบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ ในการบริกา ร
สาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ชุมชน  และสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะของ อบต. หนองบัวโคก 
 กระผมนายสุขสันต์  ชํานาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 
 

 หลักการ  
 

 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการโครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2  
     ช่วงบ้านนายบรรจง ไกรจัตุรัส - บ้านนายอุ่น หกขุนทด ม.2  
     จํานวนเงิน  222,800.- บาท  
2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มหนองง้ิว - คุ้มหนองน้ําขุ่น หมู่ที่ 3   
     จํานวนเงิน  211,400.-  บาท 

 3.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองซึก - คุ้มขันติวิไล หมู่ที่ 8  
               เริ่มจากบ้านนางสํารอง งิมขุนทด  ถึงนานายอดิศร อมฤทธิ์  
               จํานวนเงิน  472,300.-  บาท 
 4.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบห้วยโกรกลึก หมู่ที่ 11  
               เริ่มจากนานางสะออน  ภู่ประกิจ  ถึงนานางต๋ิม  บุญมา  
               จํานวนเงิน  121,100.-  บาท 

5.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - นานายแจ่ม แก้วบัณฑิต  
     หมู่ที่ 11   จํานวนเงิน  151,800.-  บาท  
6.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังศาลตาปู่ (โกรกหอย) ถึงถนน 
     สายหนองซึก - โคกสามัคคี หมู่ที่ 8 จํานวน 75,600.-  บาท 
7.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง - โสกคร้อ บริเวณไร่ 
     นายมาก แฟสันเทียะ - ไร่นายสมภาส เหิงขุนทด หมู่ที่ 2  
     จํานวนเงิน  249,300.-  บาท 
8.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนหนองไทร จากบ้านนางวริษฐา  
     แซ่จึง  ถึงบ้านนางสาวประดับ ศรีสิงห์ หมู่ที่ 4  
     จํานวนเงิน  43,600.-  บาท 
รวมโคร งการที่เ สนอขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม ปร ะจําปีงบประมา ณ               

พ.ศ.2562  จํานวน  8  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,547,900.-  บาท 
 

 
/เหตุผล... 
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 เหตุผล   
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 
 จากผู้นําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก, หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 4         

บ้านโกรกผักหวาน, หมู่ที่ 5  บ้านทามจาน, หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก และหมู่ที่ 11 
บ้านห้วยดอนยาว  ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง
คมนาคมที่เกิดความลําบาก  และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง 
อีกทั้งการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลําบาก  และถนน          
บางเส้นเดิมเป็นถนนลูกรัง บางเส้นเดิมเป็นถนนดิน ไม่ได้มีการพัฒนาเป็นเวลา         
หลายปี  ดังนั้น  จึงทําให้รถทุกชนิดที่สัญจรไปมาบ่อยครั้งเกิดความลําบากและ
เดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรจํานวนมาก  อีกทั้งเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก และหน้าฝน
หรือช่วงเพาะปลูกการเกษตรทําให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการเพาะปลูก  
เนื่อ งจ าก เข้ าไปในไร่ ไม่ ได้ เพรา ะถนนเป็นหลุ มลึ กเสียหาย เกือบตลอดสา ย               
ช่วงหน้าแล้งมีฝุ่นละอองจํ านวนมาก และช่วงนี้ เป็น ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตด้า น
การเกษตร  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  มันสําปะหลัง  สัญจรออกมาอย่างลําบากและ
เดือดร้อนมาก  ทําให้รถนั้นเสียการทรงตัว  เช่น  รถคว่ํา  รถตกข้างทาง  รถติดหลุม  
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และทําให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สิน และคว าม
ปลอดภัยในชีวิต  ทางผู้นําจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง        
บัวโคกแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

  ทางคณะผู้บริหาร  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกจึงได้
มอบหมายให้กองช่างลงพ้ืนทีท่ําการสํารวจถนนทั้ง 8  โครงการ ว่าอยู่ในสภา พ            
ที่ประชาชนได้แจ้งถึงความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางจริงหรือไม่ และให้รายงาน
สภาพถนนทางกายภาพเป็นอย่างไร  ตลอดถึงความกว้าง  ความยาว  ความเสียหาย
ที่เป็นจริง  พร้อมให้ออกแบบและประมาณราคา กรณีจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
อย่างถาวร  ซ่ึงกองช่างได้ดําเนินการสํารวจแล้ว  ผลการสํารวจตามรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2  
     ช่วงบ้านนายบรรจง ไกรจัตุรัส - บ้านนายอุ่น หกขุนทด ม.2  
     จํานวนเงิน  222,800.- บาท  
ปริมาณงาน  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ดําเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12.60 ลูกบาศก์เมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด   

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
หน้า 8  ลําดับที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

/2.  โครงการ... 
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2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มหนองง้ิว - คุ้มหนองน้ําขุ่น หมู่ที่ 3   
     จํานวนเงิน  211,400.-  บาท 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 680 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร           
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด   

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
หน้า 9 ลําดับที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 3.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองซึก - คุ้มขันติวิไล หมู่ที่ 8  
               เริ่มจากบ้านนางสํารอง งิมขุนทด  ถึงนานายอดิศร อมฤทธิ์  
               จํานวนเงิน  472,300.-  บาท 

ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 15,600 ตารางเมตร   
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
หน้า 13  ลําดับที่ 6  ปีงบประมาณ 2562 
 4.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบห้วยโกรกลึก หมู่ที่ 11  
               เริ่มจากนานางสะออน  ภู่ประกิจ  ถึงนานางต๋ิม  บุญมา  
               จํานวนเงิน  121,100.-  บาท 

ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร        
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
หน้า  15  ลําดับที่  8  ปีงบประมาณ  2562 

5.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ่อขยะ - นานายแจ่ม แก้วบัณฑิต  
     หมู่ที่ 11   จํานวนเงิน  151,800.-  บาท  
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
ปริมาณดินถม กว้าง 4 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 
หน้า 17 ลําดับที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 

/6. โครงการ... 
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6.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังศาลตาปู่ (โกรกหอย) ถึงถนน 
     สายหนองซึก - โคกสามัคคี  หมู่ที่ 8  จํานวน  75,600.-  บาท 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร          
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 
หน้า 14 ลําดับที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 

 

7.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูเมือง - โสกคร้อ บริเวณไร่ 
     นายมาก แฟสันเทียะ - ไร่นายสมภาส เหิงขุนทด หมู่ที่ 2  
     จํานวนเงิน  249,300.-  บาท 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,040 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 624 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร           
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด   

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่  4 
หน้า  9  ลําดับที่  3  ปีงบประมาณ  2562 

 

8.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนหนองไทร จากบ้านนางวริษฐา  
     แซ่จึง  ถึงบ้านนางสาวประดับ ศรีสิงห์ หมู่ที่ 4  
     จํานวนเงิน  43,600.-  บาท 
ปริมาณงาน  ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร       

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) 
(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร          
ทําตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกําหนด  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
หน้า 9  ลําดับที่  4  ปีงบประมาณ 2562 

รวมจํานวน  8   โครงการ  เป็นเงิน  1,547,900.-  บาท 
 

วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือดําเนินการโครงการข้างต้น 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบํารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้เส้นทาง 
 
 

/โครงการที่ได้รับ... 
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โครงการที่ได้รับแจ้งจากผู้นํา ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 11  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2562  จึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2562  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  ที่ ต้ังไว้มีความ
จําเป็นที่จะต้องใช้ในการบริหารในด้านรายจ่ายประจําก่อน  จึงไม่เพียงพอและได้
ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่าไม่สามารถโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  แต่มีความจําเป็นต้องดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเร่งด่วน  และพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะและประเภทโครงการทั้ง 8 
โครงการ  ที่ประชาชนได้เสนอปัญหาให้ดําเนินการแก้ไขนั้น  เป็นอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นกิจการที่จัดทําขึ้นเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์และตรงตามความต้องการอย่าง
แท้ จ ริง  อัน เป็นการแ ก้ไขควา มเ ดือดร้ อนให้ กับประชาชน   ตาม ร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน 
จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  เพ่ือดําเนินโครงการจํานวน  8  โครงการ เป็นเงิน 
1,547,900.-  บาท  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุมในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562            

จํานวน  1,547,900.-  บาท    
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

เวลา  12.05 น.  ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม 1 ชั่วโมง   
เวลา  13.05 น.   เริ่มประชุมสภาฯ (ต่อ) 
 

 3.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  มีความจําเป็นที่จะต้อง 
(ประธานสภา อบต.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่  8/2562             
 

/ซ่ึงตามระเบียบ... 
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 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 27  กําหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด            
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ครั้งที่ 8/2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก    

  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนําเสนอที่ประชุม 
 นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้  
นายธนันชัย  งิมขุนทด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นําเสนอต่อที่ประชุม 

 

นายธนันชัย  งิมขุนทด  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคกได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 
(รองนายก อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 โดยสภาองค์การ

บริห ารส่ วนตําบลหนองบั วโคก ไ ด้ให้ความเห็นชอบร่ างแผน พัฒนาท้องถิ่ น            
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4 ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ประจําปี            
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีการอนุมัติในหมวดค่าครุภัณฑ์           
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงา นขององค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองบัวโคก ซ่ึงไม่ไ ด้          
ต้ังงบประมาณดังกล่าวไว้  นั้น 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 59(2) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 และข้อ 27 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด (ส านักงานปลัด) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

  ต้ังไว ้             300,000.- บาท   
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     116,740.- บาท 
  โอนลด      81,600.-  บาท      
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 35,140.- บาท 
  รวมโอนลดสํานักงานปลัด อบต.  81,600.- บาท 
  รวมโอนลดท้ังส้ิน   81,600.- บาท 

 /โอนเพ่ิม... 
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  โอนเพ่ิม ต้ังจ่ายรายการใหม่ (ส านักงานปลัด) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
  จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  
  ขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง 
  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม            28,000.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน      28,000.- บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
  จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ไม้เก็บเอกสาร  จํานวน  1  หลัง   
  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม              3,000.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        3,000.- บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 1 เครื่อง 
  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม              9,500.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        9,500.- บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง 
 

/ต้ังไว้...   
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  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม              9,100.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน        9,100.- บาท 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  จัดซ้ือซัมเมอร์ส (เครื่องปั้มน้ํา)  จํานวน 1  เครื่อง 
  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม            21,000.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลัง          21,000.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิมส านักงานปลัด  70,600.- บาท 
  โอนเพ่ิม ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
  จัดซ้ือตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  2  หลัง  
  ต้ังไว้       - บาท     
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
  โอนเพ่ิม            11,000.- บาท  
  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       11,000.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิมกองช่าง   11,000.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน   81,600.- บาท 

 เพ่ือให้การดําเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการข้างต้น  
เป็นเป็นตามระเบียบของทางราชการ  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองบัวโคก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่   
(ประธานสภา อบต.)   
 

นายแสวง  แขขุนทด  สอบถามเหตุผลและความจําเป็นในการโอนงบประมาณ  เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) สูบน้ําแบบหอยโข่ง  เครื่องยนต์เบนซิน  จํานวน  1  เครื่อง   
 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  เหตุผลและความจําเป็นในการโอนงบประมาณ  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 
(นายก อบต.) แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 9,100.- บาท

เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ําท่วมขังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก  สาเหตุเกิด
จากเจ้าของพ้ืนที่ ด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มีการถมดิน เม่ือมีฝนตก             
น้ําจึงไม่สามารถระบายออกไปได้  ทําให้มีน้ําท่วมขังในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จึงจําเป็นต้องจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําดังกล่าว  เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังใน    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก  และใช้สําหรับภารกิจอ่ืนๆ ของราชการด้วย            
จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  สอบถามเหตุผลและความจําเป็นในการโอนงบประมาณ  เพ่ือจัดซ้ือ 
(ประธานสภา อบต.) ซัมเมอร์ส (เครื่องปั้มน้ํา)  จํานวน  1  เครื่อง 
 

นางยุพิน  มีหมู่  เหตุผลและความจําเป็นในการโอนงบประมาณ  เพ่ือจัดซ้ือซัมเมอร์ส   
(เลขานุการสภา อบต.) (เครื่องปั้มน้ํา)  จํานวน  1  เครื่อง  จํานวนเงิน  21,000.-  บาท  เนื่องจากปัจจุบัน

อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ใช้น้ําบาดาลและต้องใช้
ซัมเมอร์สในการปั้มน้ําขึ้นมากักเก็บไว้ในหอถังประปา  โดยซัมเมอร์สที่ใช้งานอยู่           
ในปัจจุบันมีสภาพชํารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน บางครั้งน้ําไม่ไหลส่งผลให้
ประชาชนทีม่าติดต่อราชการหรือมาร่วมประชุมเกิดความเดือดร้อน จึงจําเป็นต้อง
จัดซ้ือซัมเมอร์สเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  

นายจ่น  จอดสันเทียะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุมในการพิจ ารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมา ณ            

พ.ศ.2562    
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ   

    4.1 ขอความร่วมมือติดตามการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายสุขสันต์  ชํานาญกุล นายก อบต.หนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี 
(นายก อบต.) งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตําบล

หนองบัวโคก  จํานวน  8  โครงการ  ขั้นตอนต่อไปองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บัวโคกจะได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ และขอความ
ร่วมมือให้สมาชิ กสภาฯ ทุกท่า น ช่วยเป็นหูเป็ นตา ติดตามและตรวจสอบกา ร
ดําเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

   

ที่ประชุม  รับทราบ  
/4.2 แจ้งปัญหา... 
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4.2  แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายแสวง  แขขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายแสวง  แขขุนทด  เสนอให้มีการต้ังงบประมาณจัดซ้ือเลื่อยยนต์สําหรับตัดไม้  จากกรณีเกิดเหตุ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) วาตภัยในพ้ืนที่ หมู่ 3  และมีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของประชาชน  การช่วยเหลือ

ประชาชนที่ผ่านมายังเป็นไปด้วยความล่าช้า   เนื่องจากขาดเครื่องมือและอุปกรณ์       
ในการดําเนินการ จึงเสนอให้ต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเลื่อยยนต์สําหรับตัดไม้            
หากเกิดวาตภัยขึ้นอีกในคราวต่อไปจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที และเสนอให้ดําเนินการซ่อมแซมถนนสายศาลตาปู่ถึงสนามชนไก่ เนื่องจาก
ถนนมีสภาพชํารุดเสียหาย  ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด้วยความยากลําบาก 

 

นางยุพิน  มีหมู่    กรณีเกิดวาตภัยขึ้นนั้นเลื่อยยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็น  แต่การที่จะ 
(เลขานุการสภา อบต.) จัดซ้ือนั้น ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั้น ตอนตามระเบียบของทางราชกา ร         

ดังนั้นในวันนี้จึงขอรับทราบเรื่องนี้ไว้ก่อนเพ่ือจะได้พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  และจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบในโอกาสต่อไป 

 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  ตามที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  เสนอให้ดําเนินการซ่อมแซมถนนสาย 
(นายก อบต.) ศาลตาปู่ถึงสนามชนไก่  เนื่องจากถนนมีสภาพชํารุดเสียหาย  ประชาชนเดินทาง

สัญจรไปมาด้วยความยากลําบากนั้น  ในวันนี้ได้รับทราบเรื่องที่ท่านได้เสนอมาแล้ว  
และจะนําปัญหาและความต้องการดังกล่าวมาพิจารณาดําเนินการต่อไป   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายสุขสันต์  ชํานาญกุล นายก อบต.หนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสุขสันต์  ชํานาญกุล  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จะดําเนินการจัดการแข่งขัน 
(นายก อบต.) กีฬาต้านยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กําหนดการแข่งขันในวันที่     

9 - 11  เมษายน 2562  โดยได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านส่งแบบตอบรับ  
และส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  2  ประเภท  ดังนี้ 

              1) กีฬาฟุตบอล  11  คน  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ  17  คน   
2) กีฬาวอลเล่ย์บอล  ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ  12  คน   
จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาฯ และผู้นําทุกหมู่บ้าน ส่งแบบตอบรับและ

ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้ต้ังแต่บัดนี้   จนถึงวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2562  เพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการต่อไป 

 

ที่ประชุม    รับทราบ      
/นายจ่น...   
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นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 

 
 ลงชื่อ          ยุพิน  มีหมู่           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

          (นางยุพิน  มีหมู่) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

       

 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข         ประธานกรรมการ 
         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 

                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 9 

 
      ลงชื่อ        บุญชู   ภู่ประกิจ     กรรมการ 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 4 

 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด        กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ 11 

 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

 

ลงชื่อ       จ่น  จอดสันเทียะ 
        (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
 


