
1 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

  วันท่ี  19  เดือน  สิงหาคม  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 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

6 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายสุข   ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นางสมพร  เหตุขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

10 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

12 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8  สมพร  อมฤทธิ์  

13 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

14 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

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… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

4 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

5 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

6 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ  

7 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

8 นางอุษา  เพ่ิมสนาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อุษา  เพ่ิมสนาม  

9 น.ส.พรนภัส  หัดจุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พรนภัส  หัดจุมพล  

10 น.ส.จ าปี  หาจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ าปี  หาจัตุรัส  

11 น.ส.ปรารถนา  งามขุนทด พนักงานจ้าง  ปรารถนา  งามขุนทด  

12 นายวรรณา  ไขขุนทด พนักงานจ้าง วรรณา  ไขขุนทด  

13 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา  เตียนพลกรัง  

14 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

15 นางมาณิกา  มาระศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน มาณิกา  มาระศรี  
 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)  
1. นายสนอง  สีแดง     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  2 
2. นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  2 
3. นายโอภาส  ภู่มาก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่  7 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          
ที่ เก่ียวข้ อง ประธานสภาฯ จุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรั ยพร้อมน าสวดมนต์  และด าเนิน การประชุมสภา ฯ            
ตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  1.1  แจ้งการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบล 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ด้วยมีพนักงานส่วนต าบล  รายนางสาววิไลลักษณ์  ชัยพงษ์  ต าแหน่ง   
(ประธานสภา อบต.) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ได้ขอลาออกจากราชการ  เพ่ือบรรจุ 

เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)   
/สังกัด… 
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สังกัดส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ  มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2562   
โดยตลอดระยะเวลารวม 14 ปีที่ผ่านมา นางสาววิไลลักษณ์ฯ ได้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความต้ังใจ ขยันหม่ันเพียร  และเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมาโดยตลอด  

จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกและผู้ เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ        
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562   
          เม่ือวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า

ราย งานการประชุมยั งไ ม่ถูก ต้องจะแ ก้ไข เพ่ิมเติมรา ยละเอียดหรื อท้ว งติ ง
ข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริห าร ส่วนต า บลหนองบัวโคก  ส มัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่  1 ประจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตติ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

3.1   พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติรับหลักการ 
(ประธานสภา อบต.) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   

ข้อ 50 ก าหนดว่า  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องส่ง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุ
ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน   

/ให้คณะกรรมการ… 
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตาม 
ล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกา รแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น              
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับ
การแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง              
มตินั้นอีก 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และจะต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภา
ท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45  วรรคสาม  และข้อ 49  วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติร่ายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รั บ            
ค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

เชิญคณะกรรมการแปรญัต ติ  รายงาน ผลการพิจารณาแปรญัตติ ฯ            
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายแสวง  แขขุนทด    ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงประกอบด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. ม.3)   1. นางสมพร  เหตุขุนทด  สมาชิกสภาฯ ม.5  เป็น ประธานกรรมการ 

2. นายสมพร  อมฤทธิ์     สมาชิกสภาฯ ม.8  เป็น กรรมการ 
3. นายแสวง  แขขุนทด    สมาชิกสภาฯ ม.3  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ ในวันที่ 7 - 9  

สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ ไม่มีการ
ยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด   
  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หาร ส่วนต าบล เรื่อ ง งบประมาณร ายจ่า ย ประจ าปี งบประมา ณ            
พ.ศ.2563  เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก  และมีมติเห็นควรยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามร่างเดิม 
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว  

จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก               
เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป   
 
 

/นายจ่น...   
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นายจ่น  จอดสันเทียะ  จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ  ปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การ 
(ประธานสภา อบต.) บริหารส่วนต าบลฯ ไม่มีการยื่นหนังสือเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ

จึงมีมติเห็นควรยืนตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามร่างเดิม  

ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมในการ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมา ณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

3.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น            
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่   

ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 4.1  พิจารณายกเลิกโครงการท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมติอนุมัติ 
ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในคราวประชุมสภาฯ          
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562   
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด  
ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ)  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการที่สภาองค์การ 
(ประธานสภา อบต.) บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี          
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  14  มิถุนายน  2562  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2  ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด 
กล้ามสันเทียะ งบประมาณ 117,100.- บาท  

 
 

/ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน            
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ดังนั้น เม่ือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแล้ว  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก              
มีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกโครงการ จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2562 ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสา มัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ า ปี             
พ.ศ.2562 เม่ือวันที่  14 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล -บ้านนางบุญรอด            
กล้ามสันเทียะ งบประมาณ 117,100.- บาท 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
มอบหมายให้นายสมชาย พ่ึงอยู่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

นายสมชาย  พ่ึงอยู่   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
(รองนายก อบต.) สะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  ม.2 

ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ งบประมาณ  
117,100.-  บาท  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  ปริมาณงาน  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4 เมตร  ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
336 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 12.60 ลูกบาศก์เมตร โดยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  
ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  14  มิถุนายน  2562  นั้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด 
ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ เนื่องจากเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้   

1. กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ออกส ารวจสภาพ
พ้ืนที่จริงก่อนที่จะด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ผลการส ารวจ พบว่ า  
ปัจจุบันสภาพถนนมีขนาดความกว้างและความยาวไม่ตรงตามประมาณการเดิม          
ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4   

 
/2. ประชาชน… 
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2. ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณสองข้างถนน ช่วงบ้านนางหนูชิด 
ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด  กล้ามสันเทียะ และประชาชนที่ใช้ถนน ในการสัญจร
ไปมา  ได้ยื่นค าร้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกก่อสร้างถนนขนาด
กว้าง 3 เมตร  ตามสภาพพ้ืนที่จริง เนื่องจากหากก่อสร้างถนนกว้าง  4 เมตร            
จะท าให้พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนบุคคล ซ่ึงจะส่งผลให้หลาย
ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562  
 เพ่ือให้การด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด  ขาวนวล-บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ  
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเห็นว่าควรยกเลิกโครงการก่อสร้างฯ            
ไปก่อน  เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และด าเนินการ           
ในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบัวโคกมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562              
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2562             
เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล -บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ 
งบประมาณ 117,100.- บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ชี้แจงเหตุผล
(ประธานสภา อบต.)  และความจ าเป็นในการเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการต่อที่ประชุมสภาฯไปแล้วนั้น 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่   
  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม  ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุมสภา ฯ 

ในการพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 
ช่วงบ้านนางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ    
 

   5.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานสภา อบต.) น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามที่กระผมฯ ได้แถลงสาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .256 3 ต่อท่ านประธานสภาและสมาชิ กสภา                

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จะเห็นได้ว่ าการจัดสร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นสิ่งยืนยันในความต้ังใจ
และความพยายามของผู้บริหารในการวางแผนและจัดท างบประมาณอย่า ง
รอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชน           
ในพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนอง            
บัวโคกและส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่ อง และเ พ่ือให้ งบประมา ณของต าบลหนองบัว โคกที่ มีอยู่ อย่างจ ากัด              
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

  วันนี้ สภ าอง ค์การบริห าร ส่วนต า บลหนองบั วโคกไ ด้มีมติ เห็น ชอบ           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้               
เพ่ือผู้บริหารจะได้ยึดถือเป็นหลักในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป กระผมฯ จึงขอขอบคุณ          
สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  

 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

   5.2   การซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองพง - สระส่ีเหล่ียม 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายสหรัถ  กล้ารอด  รองประธานสภา อบต. น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  โดยการน าของนายสุขสันต์   
(รองประธานสภา อบต.) ช านาญกุล นายก อบต. หนองบัวโคก ได้ประสานงานให้ อบจ.ชัยภูมิ  ด าเนินการ 

ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองพง-สระสี่เหลี่ยม  และ อบจ.ชัยภูมิ  ได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว  รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ได้น าพนักงานงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกร่วมด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  
 ในนามตัวแทนบ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณนายสุขสันต์  ช านาญกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเป็นอย่างสูง ที่กรุณาประสานงานไปยัง 
อบจ.ชัยภูมิ  เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองพง-สระสี่เหลี่ยม  
และขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกท่าน 
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 /นายสุขสันต์... 
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ ที่เข้าไปติดตามการด าเนินการซ่อมแซมถนน  
(นายก อบต.)   อย่างใกล้ชิด  การซ่อมแซมถนนของ อบจ.ชัยภูมิในครั้งนี้ถือเป็นการบรรเทาความ 

เดือดร้อนชั่วคราวเท่านั้น โดยล าดับต่อไปผู้บริหารจะพิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและขอรับสนับสนุนงบประมาณ            
จาก อบจ.ชัยภูมิ เพ่ือด าเนินการโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 และ
หมู่ 11 ให้มีความคงทนและถาวร  นอกจากนี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ชัยภูมิ  
ได้เข้าด าเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ 2 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เป็นการชั่วคราว  จึงขอน าเรียนให้เลขานุการนายกฯ เข้าไปติดตามการด าเนินงาน
ในครั้งนี้ด้วย  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประสานขอสนับสนุน
งบประมาณจาก อบจ.ชัยภูมิ  เพ่ือด าเนินโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต          
หมู่ 2  บริเวณหน้าวัดหนองลุมพุก  ถึงถนนหมายเลข 205 จ านวน 4 ช่วง           
และหาก อบจ.ชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วก็จะด าเนินการตามโครงการ
ต่อไป       
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  

   5.3   การจัดโครงการอบรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายสร้อย เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ  ด้วยในปีงบประมาณ  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1) ไม่มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ดังนั้น         

จึงขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกพิจารณาจัดโครงการฝึกอบรม
ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เช่น โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล    ตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 เสนอให้จัดโครงการอบรมส าหรับคณะผู้บริหาร 
(นายก อบต.) ท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น  เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่าง

จ ากัด  ดังนั้น  หากมีงบประมาณเพียงพอทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณา
ด าเนินการโครงการตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอต่อไป   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีขอขอบคุณ 
(ประธานสภา อบต.) คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการ          

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  11.30 น.      
   

 ลงชื่อ          ยุพิน  มีหมู่           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          (นางยุพิน  มีหมู่) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 



10 
 
 

       

 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 

-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข         ประธานกรรมการ 
         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 

                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 

 
      ลงชื่อ        บุญชู   ภู่ประกิจ     กรรมการ 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 

 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด        กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 

 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

 

ลงชื่อ       จ่น  จอดสันเทียะ 
        (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 


