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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
*******************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

นางสาวสารวย ก้องเมือง

สมาชิกสภา อบต. ม.6

สารวย 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 ทาดี

สมาชิกสภา อบต. ม.10

อรุณ ทาดี

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.

หมายเหตุ

ยุพิน มีหมู่
/ผู้เข้าร่วมประชุม…
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ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.

สุขสันต์ ชานาญกุล

1

นายสุขสันต์ ชานาญกุล

2

นายสมชาย พึ่งอยู่

รองนายก อบต.

สมชาย พึ่งอยู่

3

นายธนันชัย งิมขุนทด

รองนายก อบต.

ธนันชัย งิมขุนทด

4

นายอุ่น หกขุนทด

เลขานุการนายก อบต.

อุ่น หกขุนทด

5

นางกชกร ชมศรี

ผู้อานวยการกองคลัง

กชกร ชมศรี

6

น.ส.สุภาพร พองชัยภูมิ

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

สุภาพร พองชัยภูมิ

7

น.ส.ปวิศรา จันทร์กลาง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
รก. หัวหน้าสานักปลัด อบต.

ปวิศรา จันทร์กลาง

8

นายสาธิต เปียสันเทียะ

นายช่างโยธาชานาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองช่าง

สาธิต เปียสันเทียะ

9

น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ

10

น.ส.วิลาวรรณ บุญเกิด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิลาวรรณ บุญเกิด

11

นายปุญณพัตน์ ขาวนวน

12

น.ส.กัลยา อ่อนมะลัง

หมายเหตุ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์ ขาวนวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กัลยา อ่อนมะลัง

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้ วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง นายสหรัถ กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พร้อมนาสวดมนต์ นางยุพิน มีหมู่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลฯ อ่านประกาศฯ ดังนี้
ประกาศอาเภอจัตุรัส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1/2563 ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองบัวโคก
นายอาเภอจัตุรัส พิจารณาแล้วเห็นสมควร เป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2552 จึ งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ ว นตาบลหนองบัว โคก สมัยวิส ามัญ
สมัยที่ 1/2563 มีกาหนดการ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอาเภอจัตุรัส
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จากนั้นนายสหรัถ กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้ดาเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕63
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2563 เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม ๒๕63 ได้ ส่ ง ส าเนาให้ ส มาชิ ก สภาฯ
ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมฯ หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้จัดทางบการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 100 และ
ได้นาส่งรายงานงบการเงินดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงเสนอรายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกเพื่อทราบ
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นาเสนอต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ชานาญกุล
(นายก อบต.)

มอบหมายให้ นางกชกร ชมศรี ผู้อานวยการกองคลัง เสนอรายงาน
งบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภา
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นางกชกร ชมศรี
(ผอ.กองคลัง)

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้จัดทางบการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ ว จึงขอรายงาน
งบการเงิ นประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ต่ อสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
หนองบัวโคก ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั นที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้ว ย
รายการทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินสะสม ดังนี้
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน
13,494,141.00
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
16,836,046.89
เงินฝากกระทรวงการคลัง
23,906.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 800,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
17,659,952.89
ทุนทรัพย์สิน
13,494,141.00
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
497,500.00
เงินรับฝาก
1,469,267.08
รวมหนี้สิน
1,966,767.08
เงินสะสม
เงินสะสม
7,731,423.87
เงินทุนสารองเงินสะสม
7,961,761.94
รวมเงินสะสม
15,693,185.81
รวมหนี้สินและเงินสะสม
17,659,952.89
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน ประกอบด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน รวมจานวนเงิน 19,520,741.- บาท
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคาร ธกส.
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน รวมจานวน 16,836,046.89 บาท
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา รวมจานวน 23,906.- บาท
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน รวมจานวน
800,000.- บาท
หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย รวมจานวน 497,500.- บาท
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก ประกอบด้วย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสัญญา
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพคนพิการ ค่าตอบแทน
และค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก รวมจานวน 1,469,267.08 บาท
/หมายเหตุ 8…
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หมายเหตุ 8 เงินสะสม ประกอบด้วย
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562
9,132,985.75
บวก - รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 2,930,664.38
หักเงินทุนสารองเงินสะสม
439,599.66
- รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
หลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม 2,491,064.72
- รับคืนเงินสะสม
11,018.40
- รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม
ระหว่างปี
33,355.00
หัก - จ่ายขาดเงินสะสม
(3,937,000.00)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563
7,731,423.87
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแนบท้าย จึงนาเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวโคกเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งจากผู้นาหมู่บ้าน
ว่า ประชาชนประสบปั ญ หาจากการใช้ เ ส้ น ทางคมนาคมที่ ย ากล าบาก และเป็ น
อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จึ ง เสนอขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก
เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,321,700.- บาท
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน
เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ

นางยุพิน มีหมู่
(เลขานุการสภา อบต.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 กาหนดไว้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายกาหนด
/(2) ได้ส่งเงินสมทบ...
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) ให้ กั น เงิ น สะสมส ารองจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรไม่ น้ อ ยกว่ า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิ บ ของงบประมาณรายจ่า ยประจาปีนั้น เพื่ อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ อ งด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป
หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป
ทังนี้ ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว
นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นายสุขสันต์ ชานาญกุล
(นายก อบต.)

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอต่อที่ประชุม
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ
กระผม นายสุ ข สั นต์ ช านาญกุล นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนอง
บัว โคก ขอนาเรียนสถานะการคลั ง ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองบัว โคก
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก มี ย อดเงิ น สะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 7,731,423.87 บาท
หัก ยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ ข้อ 89 ดังนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 3 เดือน 2,730,000.00 บาท
(2) สารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีสาธารณภัย
3,150,000.00 บาท
รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้
5,880,000.00 บาท
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้
1,851,423.87 บาท
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ กับประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่ว น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวนเงิน 1,321,700.- บาท ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89

/ท่านประธาน...
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ท่านประธาน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอแถลงให้สภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบัว โคกทราบว่า องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลหนองบัว โคก
ได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ประหยัด
และเป็ น ไปตามแผนการใช้จ่ ายงบประมาณที่ตั้ งไว้อ ย่างคุ้ ม ค่าเงิน ในการบริ ห าร
งบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการบริ ก าร
สาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่ว นที่ต้องปรับปรุงและพัฒ นาระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐานให้ ค รบถ้ ว นและมี ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น บ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ชุ ม ชนและสั ง คมโดยรวม
ได้รับประโยชน์ในการจัดการให้ มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวโคก
กระผม นายสุ ขสั นต์ ชานาญกุล นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนอง
บั ว โคก ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม ประกอบด้ ว ย ข้ อ ระเบี ย บ
กฎหมาย เหตุผลและหลักการ ดังนี้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการรั บเงิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 ก าหนดว่ า องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นอาจใช้ จ่า ยเงิ นสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามกฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว
/เหตุผล...
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เหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้นาหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน และหมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก
ว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสั ญจรที่ล าบาก ด้ว ยฤดูฝนปีนี้
พายุได้เข้าไทยมากถึง 4 ลูก คือ โนอึล หลิ่นฟา นังกา และโซเดล ทาให้เกิดฝนตก
หนั ก ถึ ง หนั ก มากติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาหลายเดื อ น ท าให้ ถ นน 3 หมู่ บ้ า น ที่ สั ญ จร
เสี ย หายมาก เดิ ม ถนนเส้ น นี้ เ ป็ น เส้ น หลั ก ในการสั ญ จรไป–มา ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ด้านการเกษตร หลายตาบล เช่น ตาบลหนองบัวโคก ตาบลบ้านขาม ตาบลกุดน้าใส
ตาบลบ้านกอก เดิมเป็นถนนลูกรังที่ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายปี บางจุดไม่มีลูกรัง
รถสั ญ จรไปมาไม่ ส ะดวก เมื่ อ เกิ ด ฝนตกหนั ก ท าให้ ถ นนเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ เกื อ บ
ตลอดสาย และเกิ ดน้ าขั งตามหลุ ม จานวนมาก และสร้า งความเดือ ดร้ อน ความ
ล าบาก ให้ กั บ ประชาชนที่ สั ญ จรและเกิ ด อุ บั ติ ตุ บ่ อ ยมาก และช่ ว งเพาะปลู ก
การเกษตรทาให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการเพาะปลูก เนื่องจากเข้าไป
ในไร่ ไ ม่ ได้ แ ละล าบาก เพราะถนนเป็ น หลุ ม ลึ ก บางจุด เป็น โคลน เสี ยหายเกื อ บ
ตลอดสาย ทาให้เป็นอุปสรรคกับรถทุกชนิดที่สัญจรไป- มา ด้านที่อยู่อาศัย ในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประกอบกับเส้นทางเป็นเส้นทางไปสู่ถนน
ถนนสายหลั ก 201 และ 205 สร้ า งความล าบากและเดื อ ดร้อ นกั บ ประชาชน
ที่สัญจรจานวนมาก ผู้นาหมู่บ้านมีความประสงค์ ให้ อบต. แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
และช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง
สัญจรอย่างลาบากและเดือดร้อนมาก ทาให้รถนั้นเสียการทรงตัว เช่น รถตกข้ างทาง
รถติดหลุม เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และทาให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในชีวิต จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาถนนเส้นทางนี้
ดั ง นั้ น ผู้ น าหมู่ บ้ า นจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ เ พื่ อ พิ จ ารณาซ่ อ มแซมถนน
สายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองบัว โคกมีความประสงค์จ่ายขาดเงิน
สะสม เนื่อ งจากปั จจุ บั นประชาชนในเขตพื้น ที่ ต าบลหนองบั ว โคกประสบความ
เดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก จึ ง ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวนเงิน 1,321,700.- บาท ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เพื่อดาเนิน
โครงการดังต่อไปนี้
/1. โครงการ...
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1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายมาแพง
ชุ่มพะลัย ถึงไร่นายขันทอง เกิดจัตุรัส หมู่ 3 จานวนเงิน 467,000.- บาท
ปริ ม าณงาน ปรั บ ปรุ ง ถนนลู ก รัง โดยวิ ธี ล งหิ น คลุ ก ขนาดกว้า ง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหิ นคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ ยเรียบ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 7,500 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบั ว โคกก าหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 14
ลาดับที่ 15 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นางสุภาวรรณ
หอมขจร ถึงแยกหนองขาม หมู่ 5 จานวนเงิน 373,000.- บาท
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิ นคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600
ลู ก บาศก์ เ มตร (คิ ว หลวม) (ลงหิ น คลุ ก ตลอดสาย) พร้ อ มปรั บ เกรดเกลี่ ย เรี ย บ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทาตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกาหนด ปรากฏ
ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 3 หน้ า 19
ลาดับที่ 29 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก เริ่มจากบ้านนายประเทือง
โบขุนทด ถึงไร่นายสมโภชน์ ความดี หมู่ 8 จานวนเงิน 481,700.- บาท
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิ นคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.10 เมตร มี ปริ มาณหิ น คลุ ก ไม่ น้ อยกว่ า 750
ลู ก บาศก์ เ มตร (คิ ว หลวม) (ลงหิ น คลุ ก ตลอดสาย) พร้ อ มปรั บ เกรดเกลี่ ย เรี ย บ
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ทาตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกาหนด ปรากฏ
ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 3 หน้ า 23
ลาดับที่ 42 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดาเนินการโครงการนี้
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ลดค่าใช้ในการใช้รถ และการซ่อมบารุง
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้เส้นทาง
องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองบัวโคก ได้พิจารณาแล้ วเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นการจัดทาเพื่อประโยชน์ของประชนโดยรวม ที่บาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนตามระเบียบที่กาหนด กระผมนายสุขสันต์ ชานาญกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกจึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เพื่อขอรับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ 2564 จากสภาผู้ทรงเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
ตามระเบียบฯ ต่อไป
/นายสหรัถ...
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นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติใช้จ่าย
เงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดาเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยวิธีลงหินคลุ ก สายจากไร่นายมาแพง ชุ่มพะลัย ถึงไร่นายขันทอง เกิดจัตุรัส
หมู่ 3 จานวนเงิน 467,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุ ก สายจากไร่นางสุ ภาวรรณ หอมขจร ถึงแยกหนองขาม หมู่ 5 จานวนเงิน
373,000.- บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล งหิ นคลุก เริ่มจากบ้าน
นายประเทือง โบขุนทด ถึงไร่นายสมโภชน์ ความดี หมู่ 8 จานวนเงิน 481,700.บาท รวมจานวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,321,700.- บาท และได้ชี้แจง
เหตุผลและความจาเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่ มี ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก
ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน
3 โครงการ จานวนเงิน 1,321,700.- บาท

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
เรื่องอื่น ๆ
5.1 การติดตามโครงการก่อสร้างของ อบต.หนองบัวโคก

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

เชิญนายสุขสันต์ ชานาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เสนอต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ชานาญกุล
(นายก อบต.)

ตามที่สภา อบต.หนองบัวโคก ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
จานวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,321,700.- บาท ไปแล้วนั้น
ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้
ณ โอกาสนี้ ขั้ น ตอนต่ อ ไปผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จะได้ ม อบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ดาเนิ น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัส ดุ พ.ศ.2560 และขอความร่วมมือจาก
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ได้ติดตามการดาเนินงานของผู้รับจ้าง
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกาหนด และเพื่อ ประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ของประชาชน และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านตรวจสอบว่า โครงการของแต่ละหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 และที่เพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย และ
รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แ จ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อจักได้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
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ส าหรั บ โครงการที่ ส ภาได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ส ารองเงิ น สะสม
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง สายหนองแดง
ถึงโสกนางหวาน บริเวณไร่นายสมดี หวงทองดี หมู่ 6 จานวนเงิน 53,000.- บาท
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่
24 สิ ง หาคม 2563 นั้ น ขอเรี ย นให้ ส ภาฯ ทราบว่ า โครงการดั ง กล่ า ว
ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากโครงการไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง
ซึ่งผู้บริหารจะดาเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป
นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

ที่ประชุม

โครงการก่ อ สร้ า งทุ ก โครงการที่ ไ ด้ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2561-2565 และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นั้น สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ จะทราบสภาพพื้นที่จริงและรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดี
เช่น ชื่อโครงการ เป้าหมาย จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น จึงขอความ
ร่ ว มมื อ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นตรวจสอบข้ อ มู ล โครงการทุ ก โครงการที่ บ รรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ
เพื่อจักได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะดาเนินการต่อไป
รับทราบ
5.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

เชิญนายสุขสันต์ ชานาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เสนอต่อที่ประชุม

นายสุขสันต์ ชานาญกุล
(นายก อบต.)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในภารกิจตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบั ว โคกได้ เ สนอโครงการก่ อ สร้ า ง จ านวน 4 โครงการ เพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณดังกล่าว นั้น
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่น ได้ แ จ้ง จั ด สรรงบประมาณเงิน อุ ด หนุ น
เฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement InPlace
Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 129-03 สายแยกทางหลวงหมายเลข
205 – บ้ า นหนองซึ ก (บ้ า นนายสุ ริ ย า แก้ ว ประสิ ท ธิ์ – โรงเรี ย นบ้ า นโสกรวก
หนองซึก) กว้าง 8 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.04 เมตร จานวน 1 สายทาง
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จานวน 3,325,000.- บาท
/ซึ่งปัจจุบัน…
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ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และเมื่ อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป สาหรับ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ บริห ารจะพิจารณานาโครงการที่เคยเสนอขอรับ
งบประมาณไว้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 เสนอขอรั บ งบประมาณอี ก ครั้ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายละเอี ยดโครงการทุกโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) และที่เพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง หากพบว่าข้อมูล ใดไม่ถูกต้ อง ขอให้แจ้ง
ผู้บริหารทราบเพื่อจักได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
5.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง
นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นางยุพิน มีหมู่
(เลขานุการสภา อบต.)

เชิญนางยุพิน มีหมู่ ปลัด อบต. และเลขานุการสภาฯ นาเสนอต่อที่ประชุม
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีการประกาศกาหนดให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ลาคม 2563 และ
ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยอาเภอจัตุรัสกาหนดเขตเลือกตั้ง
จานวน 2 เขตเลือกตั้ง ซึง่ ตาบลหนองบัวโคกอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ที่ 1
ศู น ย์ ป ระสานงานและอ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และขอนาเรียนพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖2 มาตรา ๓๔ ในกรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ของรั ฐ กระท าการใดๆ
โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือดาเนินการใดๆ
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอานาจ
สั่งให้ยุติหรือระงับการกระทานั้นได้ จึงขอนาเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
/ในส่วนของ…
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ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้มีการกาหนดสถานที่
ปิ ด ประกาศเกี่ย วกับ การหาเสี ย งเลื อกตั้ ง และปิ ด แผ่ น ป้า ยเกี่ย วกับ การหาเสี ย ง
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าที่ทาการ อบต.หนองบัวโคก จานวน 1 จุด และภายใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 จานวน 12 จุด รวมจานวน 13 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้ง
ป้ายสาหรับปิดประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม

รับทราบ
5.4 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาบลหนองบัวโคก

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นายแสวง แขขุนทด
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3)

เชิญนายแสวง แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 นาเสนอต่อที่ประชุม
เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านหนองโสน หมู่ 3
และสอบถามคณะผู้บริหารท้องถิ่นใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดเก็บขยะ
เนื่องจากในช่ว ง 2 สั ปดาห์ ที่ผ่ านมา ทาง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บขยะ
ท าให้ มี ป ริ ม าณขยะสะสมจ านวนมากและส่ ง กลิ่ น เหม็ น ประชาชนได้ รั บ ความ
เดือดร้อน จึงขอเรียนถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการจัดเก็บขยะ
2. การซ่อมแซมถนนลาดยาง
เนื่องจากถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ช ารุดเสี ยหาย
และไม่ ไ ด้ ซ่ อ มแซมเป็ น เวลานาน จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ บ ริ ห ารแจ้ ง อบจ.
ดาเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย
3. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บ้านหนองโสนชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ใช้งานได้จานวนหลายจุด โดยผู้นาหมู่บ้านได้ดาเนินการซ่อมแซมเองไปแล้วบางส่วน
จึงขอเรียนถามว่า อบต. ได้มีการจัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ไฟฟ้าสารองไว้สาหรับใช้งาน
หรือไม่
4. การอบรมและศึกษาดูงาน
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณโครงการฝึก อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2564 ขอเรี ย นถามว่ า จะมี ก าร
จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหรือไม่ อย่างไร

/นายธนันชัย...
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นายธนันชัย งิมขุนทด
(รองนายก อบต.)

สาเหตุที่ในช่วงที่ผ่านมา อบต. ไม่ได้ดาเนินการจัดเก็บขยะ เนื่องจาก
รถบรรทุก ขยะเครื่ อ งช ารุ ด และต้อ งน ารถเข้ า ซ่ อม ซึ่ ง ต้อ งใช้ เ วลานานหลายวั น
ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอทาให้ ขยะล้ น และต้องดาเนินการฝั งกลบ
บ่อขยะก่อนจึงจะนาขยะไปทิ้งได้ แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนตกหนัก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ รั บ จ้ า งจึ ง ไม่ ส ามารถเข้ า พื้ น ที่ เ พื่ อ ด าเนิ น การฝั ง กลบขยะได้
โดยปัจจุบันได้ดาเนินการจัดเก็บขยะตามปกติแล้ว

นายสุขสันต์ ชานาญกุล
(นายก อบต.)

ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ที่สะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารทราบ
ประเด็นการจัดเก็บขยะ เนื่องจากรถบรรทุกขยะเครื่องยนต์พัง ไม่สามารถ
จัดเก็บขยะตามแผนได้ อีกทั้งช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุขึ้นในพื้นที่ตาบลหนองบัวโคก
ผู้ รั บ จ้ างจึงไม่ส ามารถเข้าพื้นที่ เพื่อ ฝั งกลบและจัดเก็บ ขยะได้ เมื่อเกิด กรณีนี้ขึ้ น
จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเหลือตนเองด้วยการเก็บขยะห่อถุง เพื่อแก้ปัญหา
เบื้องต้นก่อน ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดเก็บขยะตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะแล้ว
ประเด็นการซ่อมแซมถนนลาดยางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นั้น
อบต.หนองบัวโคกได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
ถนนลาดยางในพื้ น ที่ ต าบลหนองบั ว โคก ซึ่ ง ในช่ ว ง 2 สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา
อบจ. ได้ ดาเนิน การซ่ อ มแซมถนนลาดยางไปแล้ ว 3 ช่ว ง สายบ้า นห้ ว ยดอนยาว
ถึ ง บ้ า นหนองลุ ม พุ ก จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก สภา หมู่ 3 และ หมู่ 11
ได้ ป ระสานขอความอนุ เ คราะห์ ซ่ อ มแซมถนนลาดยางไปยั ง อบจ. อี ก ทางหนึ่ ง
โดยประสานไปที่ ผอ.ประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 093-5565699
ประเด็นการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางผู้บริหารขอขอบคุณผู้นาหมู่บ้าน
หนองโสนทุ กท่ าน ที่ กรุ ณาดาเนิ นการซ่อ มแซมไฟฟ้า สาธารณะไปแล้ ว บางส่ ว น
สาหรับปัญหาไฟฟ้าสาธารณะนั้น อบต.หนองบัวโคกได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้ นาหลายหมู่บ้าน แต่เนื่องจากช่ว งที่ผ่ านมาได้เกิด พายุ ขึ้น ทาให้ ฝ นตกหนัก
อย่ างต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจึงไม่ส ามารถเข้าดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้
ซึ่ง อบต.หนองบัวโคกจะเร่งดาเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ในส่ว นของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนั้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2564 ได้มีการบรรจุโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท
แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น อบต.หนองบั ว โคกได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณไม่ เ พี ย งพอ
ต่อรายจ่าย และในช่วงสามเดือนแรกของปีงบประมาณต้องใช้เงินสะสมทดรองจ่าย
ไปพลางก่อน ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ.2563 จะยังไม่มีการจัดโครงการฝึกอบรมและ
หากได้ รั บจัดสรรงบประมาณเพียงพออาจพิ จารณาจัดโครงการฝึ กอบรมในช่ว ง
ปี พ.ศ.2564 และหากสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานในจังหวัดใด
เรื่ อ งใด สามารถเสนอมาได้ ที่ส านั กงานปลั ด อบต.หนองบัว โคก เพื่ อพิ จารณา
ดาเนินการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ
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5.5 ประชาสัมพันธ์การประกวด “ธิดาเจ้าพ่อขุนศรี ประจาปี 2563” และการ
ประกวด “Miss Tiffany Khunsri 2020”
นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นางยุพิน มีหมู่
(เลขานุการสภา อบต.)

ที่ประชุม

เชิญนางยุพิน มีหมู่ ปลัด อบต. และเลขานุการสภาฯ นาเสนอต่อที่ประชุม
ด้วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อขุนศรี
ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานไหว้เจ้าพ่อขุนศรี (งานงิ้ว) ประจาปี
2563 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน
ชุ ม ชนหนองบั ว โคก โรงเรี ย นชุ ม ชนหนองบั ว โคกจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวด
“ธิดาเจ้าพ่อขุนศรี ประจาปี 2563” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา
18.30 น. และกิจกรรมการประกวด “Miss Tiffany Khunsri 2020” ในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้
การประกวดธิดาเจ้าพ่อขุนศรี
คุณ สมบัติ ผู้ ส มั คร เพศหญิ ง สถานภาพโสด อายุ ร ะหว่ า ง 7-12 ปี
มีชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ยนบ้ า นในเขตต าบลหนองบั ว โคก และหมู่ 1 ต าบลบ้ า นแปรง
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันรับสมัคร หรือปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคกเท่านั้น รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัล 2,000 บาท
การประกวด Miss Tiffany Khunsri 2020
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย ไม่จากัดอายุ ไม่จากัดภูมิลาเนา รางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัล 2,000 บาท
จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ
5.6 การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นายสมพร อมฤทธิ์
(รองประธานสภา อบต.)

เชิญนายสมพร อมฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. นาเสนอต่อที่ประชุม
ด้วยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอจัตุรัสได้จัดประชุม
ปรึกษาหารือข้อราชการกับประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองโดน โดยมี น ายสมชาย
พูนประสิทธิ์ ท้องถิ่นอาเภอจัตุรัส เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง ประธานสภา
และรองประธานสภา อบต.หนองบัวโคกได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

/และมีประเด็น...
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และมีประเด็นปรึกษาหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ซึ่งที่ประชุมเสนอ
ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอจัตุรัส โดยเบื้องต้นกาหนดการแข่งขันกีฬาในช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 จานวน 1 วัน ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันประเภทเดียว คือ วอลเล่ย์บอล ส่วนรายละเอียดอื่นๆ
จะมี ก ารปรึ ก ษาหารื อ อี ก ครั้ ง ในการประชุ ม คราวถั ด ไปในช่ ว งปลายเดื อ น
พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทาการ อบต.ส้มป่อย
จึงนาเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อทราบ และหากมีความคืบหน้าจะนาเรียน
ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
5.7 ผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่นอกเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)
นายสมชาย พึ่งอยู่
(รองนายก อบต.)

ที่ประชุม

เชิญนายสมชาย พึ่งอยู่ รองนายก อบต. นาเสนอต่อที่ประชุม
ด้วยปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและลมเปลี่ยนทิศพัดมาทางทิศตะวันตก
ทาให้ประชาชนหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
และอีกหลายหมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่บ้าน
สระสี่ เ หลี่ ย ม ต าบลบ้ า นกอก ดั ง นั้ น หากประชาชนได้ รั บ ผลกระทบที่ มี ค วาม
รุนแรงขึ้นและได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ
รวบรวมรายชื่อแจ้งมายัง อบต.หนองบัว โคก เพื่อจั กได้แจ้ง อบต. บ้านกอกทราบ
เป็นลาดับต่อไป
รับทราบ
5.8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

เชิญ น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นาเสนอต่อที่ประชุม

น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ
(นวช.ตรวจสอบภายใน ชก.)

ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 หรือ ITA2020 และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้เข้าร่วม
รับการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับ อบต.หนองบัวโคก มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมตอบแบบประเมิน IIT ผ่านระบบ ITAS
/2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...
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2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ฝ่ายสภา บุคคล นิติบุคคล
บริ ษัทเอกชน หรือหน่ว ยงานของรัฐ อื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิ จ
ของ อบต.หนองบัวโคกในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมตอบแบบประเมิน EIT
ผ่านระบบ ITAS กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 54 คน
3. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบต. โดยการตอบแบบสารวจ OIT
ตามตัวชี้วัดที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จานวน 43 ข้อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ลงในเว็บ ไซต์ อบต.หนองบัว โคก และทาการตรวจประเมินโดยคณะที่ปรึกษา
ที่ส านั กงาน ป.ป.ช. แต่ งตั้ ง ซึ่ง ในปี นี้ค ณะที่ป รึ กษาที่ ประเมิ นแบบส ารวจ OIT
ของ อบต.หนองบัวโคก คือ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส านัก งาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา โดยอบต.หนองบัวโคก ได้รับผลการประเมิ น
ในระดับ A คะแนนเฉลี่ย 86.16 เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดชัยภูมิ จากหน่วยงาน
ที่เข้ารับประเมินจานวน 144 แห่ง มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพียง 6 แห่ง
ซึ่งผลการประเมินดังกล่ าวเป็นผลจากนโยบายการบริห ารงานที่ยึดหลักคุณธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกและ
คณะผู้บริหารทุก ท่าน และการตรวจสอบการดาเนินงานที่เข้มข้นของสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก และการปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก ารประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนาโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัวโคก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ
ต่อๆ ไป อบต.หนองบัวโคกจะรักษามาตรฐานเช่นนี้ไว้ และผ่านการประเมิน ITA
ทุกปี จึงขอนาเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุม
นายสหรัถ กล้ารอด
(ประธานสภา อบต.)

รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี
การประชุมสภาฯ วันนี้ครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ

ยุพิน มีหมู่
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางยุพิน มีหมู่)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
/คณะกรรมการ…
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

-

ลงชื่อ

ณัฐพงษ์ ผาสุข
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงษ์ ผาสุข)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9

ลงชื่อ

บุญชู ภู่ประกิจ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญชู ภู่ประกิจ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
ลงชื่อ

ช่วง เบียดขุนทด
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายช่วง เบียดขุนทด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 11

- สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว
ลงชื่อ

สหรัถ กล้ารอด
(นายสหรัถ กล้ารอด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
.

