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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
  วันที ่ 29  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2563  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
******************************* 

 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภา อบต. สหรัถ   กล้ารอด  

2 นายสมพร  อมฤทธิ์ รองประธานสภา อบต. สมพร  อมฤทธิ์  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

7 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

8 นายสุข  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ  

9 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

10 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

13 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 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 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.ปวิศรา  จันทร์กลาง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปวิศรา  จันทร์กลาง  

9 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

10 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

11 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

12 นายปุณณพัตน์  ขาวนวน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ปุณณพัตน์ ขาวนวน  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
  1. นายจรูญ  หัดจุมพล   สมาชิกสภา อบต.   หมู่  11   
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
โคก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก               
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-29 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุมสามัญ            
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในวันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.
2563  นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

/จากนั้น… 
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จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการ
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 1.1  การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้มีมติเลือก 
(ประธานสภา อบต.)   นายสมพร  อมฤทธิ์  เป็นรองประธานสภา อบต.หนองบัวโคก ในคราวประชุมสภา 

อบต.หนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563  นั้น 

   นายอ าเภอจัตุรัส  ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง  นายสมพร   อมฤทธิ์ เป็นรอง
ประธานสภา อบต.หนองบัวโคก  ตามค าสั่งอ าเภอจัตุรัส  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  
2563  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป  

  

  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.2  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

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

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ 100,000 บาท  นั้น   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในช่วงที่ผ่านมา อบต.หนองบัวโคก ได้พิจารณา

อนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรไปแล้ว  
จ านวน  4  กลุ่ม  ดังนี้ 

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านทามจาน  หมู่ที่  5   
                อนุมัติเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน 2562  จ านวน  100,000 บาท 

2) กลุ่มกองทุนหมู่บ้านพริกและข้าวโพด  หมู่ที่  2   
     อนุมัติเมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2562   จ านวน 100,000 บาท 
3)  กลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่  11  

        อนุมัติเมื่อวันที่  29  มกราคม  2563  จ านวน  100,000  บาท 
4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านโสกรวก  หมู่ที่  7   

         อนุมัติเมื่อวันที่  30  มีนาคม 2563   จ านวน  100,000 บาท 
  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้รับทราบโดยทั่วกัน    
    

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  
(ประธานสภา อบต.) เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2563 ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบล่วงหน้า

แล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน การประชุมฯ หากท่าน
ใด          เห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือ
ท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  2  ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณา  
  

  3.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ี อบต.หนองบัวโคก  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภา อบต.) ประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองบั ว โคก ตามค าสั่ งอบต.หนองบัว โคก                      

ที่ 67/2562  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายสนอง สีแดง ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย  และต่อมานายสนอง  สีแดง ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัวโคก  ตามประกาศอ าเภอจัตุรัส  ลงวันที่   11  
กุมภาพันธ์  2563  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  2562 นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ  28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคน   

จึงเสนอสภา อบต.หนองบัวโคก พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  แทนต าแหน่งที่ว่าง  จ านวน  1  ท่าน 

   เชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อ  และขอผู้รับรองสองท่าน 
 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ   เสนอนายสมพร  อมฤทธิ์  รองประธานสภา อบต.  โดยมีนายบุญเติม   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1) เขยพุดซา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  และนายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย  สมาชิกสภา อบต.   

หมู่  5  เป็นผู้รับรอง 
 
 

/นายสหรัถ...   



5 
 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอชื่ออีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  นายสมพร  อมฤทธิ์   รองประธานสภา อบต.  
 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองบัวโคก 
 
   3.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ  
(ประธานสภา อบต.) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13/2563  ต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   มอบหมายให้นางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง น าเสนอต่อที่ประชุม 
(นายก อบต.)  
 

นางกชกร  ชมศรี     ด้วยส านักงานปลัด กองคลังและกองช่าง มีความประสงคข์อโอนงบประมาณ 
(ผอ.กองคลัง) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้     

โอนลด (ส านักงานปลัด อบต.) 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 

/เงินค่าตอบแทน... 
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    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ตั้งไว้         1,972,800.-   บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           684,760.- บาท 
    โอนลด               80,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน     604,760.- บาท 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
    เงินเดือนพนักงาน 
    ตั้งไว้         1,700,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           440,970.- บาท 
    โอนลด               50,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน     390,970.- บาท 
    งบด าเนินงาน 
    หมวดค่าสาธารณูปโภค 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
    ตั้งไว้            160,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           70,332.52  บาท 
    โอนลด            30,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน     40,332.52  บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    งบด าเนินงาน 
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ตั้งไว้            10,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             8,500.- บาท 
    โอนลด            8,500.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน       - บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    งบด าเนินงาน 
    หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

    ตั้งไว้            20,000.-     บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           20,000.- บาท 

โอนลด        20,000.- บาท      
 ยอดเงินงบประมาณหลังโอน              -     บาท 

รวมโอนลดส านักงานปลัด อบต.    จ านวน   188,500.- บาท 
/โอนลด… 
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    โอนลด (กองสวัสดิการสังคม) 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
    ตั้งไว้            24,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           24,000.- บาท 
    โอนลด        24,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                -    บาท 
    รวมโอนลดกองสวัสดิการสังคม   จ านวน    24,000.- บาท 

โอนลด (กองช่าง) 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 ช่วงบ้านนายผจญ  

ท าดี - บ้านนางอุไร ภู่มาก ม.7 
    ตั้งไว้         223,000.- บาท   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          16,000.- บาท 
    โอนลด        16,000.- บาท       
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน           -     บาท 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 ช่วงบ้านนางเต็ม  

อมฤทธิ์ - บ้านนางสร้อย งามขุนทด 
    ตั้งไว้         165,600.- บาท  
      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            8,600.- บาท 
    โอนลด             8,600.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน             -  บาท 
    โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านหนองพง บริเวณบ้าน 

นางทองดี  เนาเปีย - บ้านนายทองใบ กล้ารอด 
    ตั้งไว้         498,000.- บาท  
       งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          43,000.- บาท 
    โอนลด         43,000.- บาท       
    ยอดเงินงบประมาณหลังโอน             -   บาท 
 

/โครงการ... 
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    โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากแยกตะหลุกม่วง - ถนนสายหนองสองห้อง ม.8 
    ตั้งไว้         230,000.- บาท  
      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          20,000.- บาท 
    โอนลด         20,000.- บาท       
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                   -  บาท 

โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสวาท เณรทอง - บ้านนายคนัง 
จานนอก ม.10 

    ตั้งไว้         170,000.- บาท  
      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          13,000.- บาท 
    โอนลด         13,000.- บาท       
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน              -     บาท 

โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายจากบ้านนายวิชัย แก้วประสิทธิ์- 
นานายน้อย แขขุนทด  หมู่ที่ 7 
ตั้งไว้         322,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          19,000.- บาท 
โอนลด         19,000.- บาท        
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                  -     บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากบ้านนางสุภัสสร หัดจุมพล-  
บ้านนางสมปอง  บางขุนทด หมู่ที่ 2 
ตั้งไว้         143,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            1,000.- บาท 
โอนลด             1,000.- บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                -   บาท 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังโรงงานเย็บผ้า จากไร่นางอุไรวรรณ  
สุวรรณกลาง-ไร่นายส ารอง พันขุนทด ม.11 
ตั้งไว้          53,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน           3,000.- บาท 
โอนลด          3,000.- บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน               -   บาท 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 จากไร่นายพวน อินบ ารุง - ห้วยล าอินทร์ 
ตั้งไว้         49,000.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          1,000.- บาท 
โอนลด               800.- บาท       
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน          200.- บาท 
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ตั้งไว้         300,000.- บาท  
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          99,390.- บาท 

โอนลด        19,000.- บาท      
 ยอดเงินงบประมาณหลังโอน    80,390.- บาท 

รวมโอนลดกองช่าง    143,400.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น    355,900.- บาท 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส านักงานปลัด อบต.) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งานบริหารทั่วไป 
    งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  2  เครื่อง 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

    ตั้งไว้                 - บาท  
      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              - บาท 
    โอนเพิ่ม     19,000.- บาท       
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  19,000.- บาท 

รวมโอนเพ่ิมส านักงานปลัด อบต.        19,000.- บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากนานายมูล ภู่ประกิจ-นานายเชาว์ 

อ่ิมดี ม.4 
 

/ตั้งไว้...      
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    ตั้งไว้                 -   บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                -  บาท 

    โอนเพิ่ม     336,900.- บาท       
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  336,900.-    บาท 

รวมโอนเพ่ิมกองช่าง    336,900.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น    355,900.- บาท 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน ท่านประธานสภา อบต.หนองบัวโคก และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
(นายก อบต.) ที่เคารพ  คณะผู้บริหารขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2563  ดังนี้ 
      - โอนลดงบประมาณ   จ านวน  355,900  บาท   
      - โอนเพิ่มงบประมาณ   จ านวน  355,900  บาท    

ตามที่ ผอ.กองคลัง  ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้  รายการโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่    

      - ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ     
ข้อแข็ง  จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม  จ านวน  19,000 บาท 
ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  

- กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
โดยวิธีลงหินคลุกจากนานายมูล  ภู่ประกิจ - นานายเชาว์ อ่ิมดี ม.4 งบประมาณ           
ที่ขอโอนเพิ่ม  จ านวน  336,900 บาท ตามแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง
ของ อบต.หนองบัวโคก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  หน้า  15    

      โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  
หลักการ  

      ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  

      - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
         ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง   

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
วิธีลงหินคลุก  จากนานายมูล  ภู่ประกิจ - นานายเชาว์ อิ่มดี  ม.4    

      เหตุผลการโอนงบประมาณ  
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณร่ายจ่าย เพ่ือจัดซื้อเครื่อง

ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจากเครื่องตัดหญ้าไม่เพียงพอต่อการ          
ใช้งาน เพ่ือน ามาใช้ ในงานราชการของ อบต.หนองบัวโคก  

/2. เหตุผล… 



11 
 

2.เหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกจากนานายมูล ภู่ประกิจ -นานายเชาว์ อ่ิมดี ม.4              
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาความ 
เดือดร้อนจากนายนิทัศน์  ชาวจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  นายสุข  ภู่ประกิจ, นายบุญชู 
ภู่ประกิจ  สมาชิกสภา อบต. ม.4 ว่าประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคก และ
ต าบลอื่นๆ  เช่น  ต าบลบ้านขาม  และต าบลกุดน้ าใส  ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ใช้ถนนสัญจรไป-มาที่พักอาศัย และพ้ืนที่การเกษตร เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและ            
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  เป็นหลุมเป็นบ่อเกือบตลอดสาย  ท าให้เกิดความไม่สะดวก  
สัญจรไปมาด้วยความล าบาก และเป็นอันตราย เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ ประกอบกับถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางที่เกษตรกรใช้ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรมายังถนนหมายเลข 201 หากแก้ปัญหาด้วยการลงหินคลุกจะท าให้
ถนนสายดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่ดี  ท าให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว  และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                    
จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือตั้งจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                    
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ท าให้การคมนาคมเป็นไปด้วย
ความสะดวก  รวดเร็วและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

        ข้อระเบียบกฎหมาย 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  
แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ฉ บั บ ที่  6 พ . ศ . 2552 ม า ต ร า  59(2) แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายใน
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27  จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี
(ประธานสภา อบต.)  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563   
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ  
 
    4.1  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

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

นายโอภาส  ภู่มาก   ด้วยประชาชน หมู่ที่  7  บ้านโสกรวก  ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7) สายทางเข้าวัดบ้านโสกรวก บริเวณจากหน้าบ้านนายวิชัย เนื่องจากมีน้ าท่วมขัง               

แม้ในช่วงที่ไม่มีฝนตกก็ยังมีน้ าท่วมขัง จึงขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว          
ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ 
(นายก อบต.) ประชาชนให้ผู้บริหารทราบ โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการที่

ประชาชนถมดินและก่อสร้างบ้านสูงกว่าพ้ืนถนน  และขอน าเรียนให้ทราบว่า 
ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้  แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ  โดยเริ่ม
จากการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  ซึ่งผู้บริหารจะมอบหมายให้
กองช่างส ารวจข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และจัดท าแบบแปลนและประมาณการราคา
ก่อสร้าง  เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว    

  

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

นายแสวง  แขขุนทด   ด้วยเมื่อวานได้เกิดฝนตกหนัก ท าให้ถนนหมู่ 3  สายตาปู่บ้าน-สระสี่เหลี่ยม  
(สมาชิกสภา หมู่ 3) ได้รับความเสียหาย ถนนขาด ท่อทะลุหลายจุด และพัดลูกรังลงในไร่   ประชาชน

ต าบลหนองบัวโคก  ต าบลกุดน้ าใส  และต าบลบ้านกอก  ได้รับความเดือดร้อน           
จากการใช้ถนน  เนื่องจากช่วงนี้ประชาชนใช้ถนนในการขนพืชผลทางการเกษตร                   
จึงขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้บริหารทราบ และขอสอบถามว่ามีงบประมาณ
เพียงพอในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือไม่  

 

นายสมชาย  พึ่งอยู่  ถนนสายตาปู่บ้าน - สระสี่เหลี่ยม  สภาพเดิมใช้งานได้ดี 80-90%                  
(รองนายก อบต.) แต่เนื่องจากเมื่อวานเกิดฝนตกหนักท าให้ลูกรังไหลลงข้างทางและถนนช ารุดเสียหาย              

ส าหรับเรื่องงบประมาณนั้น อบต.หนองบัวโคกมีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการ 
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ยื่นหนังสือพร้อมแนบภาพถ่ายความเสียหายเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือจะได้สั่งการให้กองช่างออกส ารวจความเสียหายและประมาณราคา             
ค่าก่อสร้างและด าเนินการซ่อมแซมถนนต่อไป   

 
 
 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล  โครงการซ่อมแซมถนนสายตาปู่บ้าน-สระสี่เหลี่ยม บรรจุในแผนพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2562  หากจะด าเนินการโครงการดังกล่าวจะต้อง

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้   
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน  

และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  โดยในช่วง
ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อบต.หนองบัวโคกได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จ านวน 6 โครงการ ซึ่งได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  รวมงบประมาณ 4,595,398  บาท  
ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling) สายข้างโรงงาน PS จากบ้านนางสมพิศ ศรีสมบูรณ์-ถนน 201         
หมู่ 1  งบประมาณ  1,018,931.-  บาท  

   2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายจากบ้านนายบุญเกิด ภู่มาก - 
หน้าประตูวัดใหญ่หนองลุมพุก  หมู่ 2  งบประมาณ  734,390.-  บาท  

   3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling) สายจากไร่นายสมควร ชุ่มพะลัย - ไร่นางสุภาวรรณ หอมขจร  หมู่ 5  
งบประมาณ  928,312.11  บาท  

4. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายสนั่น พิพิธกุล-บ้านนาง
สุชาดา แก้ววิชัย  หมู่  6  งบประมาณ  1,131,786.55  บาท  

5. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายจากบ้านนายสมศักดิ์                 
สร้อยสูงเนิน-บ้านนายวิโรจน์  อ่อนมะลัง หมู่  9  งบประมาณ 469,000.- บาท  

6. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling) จากบ้านนายแวว งามขุนทด-หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร หมู่ 10  
งบประมาณ  312,977.91  บาท 

  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.2  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และโรคไข้เลือดออก 

 

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

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เนื่องจากปัจจุบันได้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในพ้ืนที่ใกล้เคียงต าบลหนอง- 
(นายก อบต.) บัวโคก  จึงขอความร่วมมือทุกท่านเฝ้าระวังและสังเกตอาการ ลักษณะส าคัญ          

ของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร หน้าแดง    
ปวดศีรษะ  ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางราย
อาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามล าตัว  แขน  ขา  อาจมีเลือดก าเดาออกหรือเลือดออก               
ตามไรฟัน  และถ่ายอุจจาระด าเนื่องจากเลือดออก และอาจท าให้เกิดอาการช็อกได้
ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากอาการไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว             
หมดสติ หากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้   

 
/วิธีป้องกัน... 
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วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก คือ ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ควรนอน    
ในมุ้ง ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ภาชนะท่ีใช้เก็บน้ าต้องมีฝาปิดให้มิดชิด 
ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ าขังเพ่ือก าจัดลูกน้ า ท าลายภาชนะที่ไม่จ าเป็น 
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ และหลีกเลี่ยงการ                
อยู่บริเวณมุมอับชื้น   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนใกล้เปิดเทอม  จึงขอให้ทุกท่านดูแลบุตรหลานอย่าง 
(ประธานสภา อบต.) ใกล้ชิด  และป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากโรคโควิด-19  ด้วยการล้างมือ 

บ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า  หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย รักษา
ระยะห่างทางสังคม  หากมีไข ้ ไอ และหายใจล าบากให้รีบไปพบแพทย์  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    4.3  การประชุมบุรณาการของ อบต.หนองบัวโคก 

 

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

นายโอภาส  ภู่มาก   ตามท่ี อบต.หนองบัวโคก  ได้จัดการประชุมบูรณาการการท างานระหว่าง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7) ผู้น าชุมชน  ส่วนราชการ  กับอบต.หนองบัวโคก ทุกวันที่ 7  เป็นประจ าทุกเดือน      

และได้ระงับการจัดประชุมเนื่องจากเกิดโรคโควิด-19 จึงขอสอบถามว่า จะมีการ 
จัดประชุมอีกหรือไม่    

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่  7  ได้สอบถามเรื่องการจัดประชุมบูรณาการนั้น 
(นายก อบต.) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  อบต.หนองบัวโคก              

จึงได้ระงับการจัดประชุมบูรณาการไว้ก่อน และแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่
ระบาดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ เกิดการ           
แพร่ระบาดระลอกสองขึ้น  อบต.หนองบัวโคกจึงขอระงับการจัดประชุมบูรณาการ 
ไว้ก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ได้รับทราบอีกครั้ง   

 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

    4.4  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)   
 

นางกชกร  ชมศรี    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ไดป้ระกาศราคาประเมิน  
(ผอ.กองคลัง) ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราการจัดเก็บ  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็น

ในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2563 
 

/โดยเจ้าหน้าที่... 
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โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้จะด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี พ.ศ.2563  (ภ.ด.ส.6)  ไปยังผู้เสียภาษี  ภายในเดือน
กรกฎาคม  2563  เพ่ือให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภายในเดือน
สิงหาคม  2563  ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  อบต.หนองบัวโคก หากไม่ช าระ
ในเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้หากท่านใด
ได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง  
สามารถยื่นค าร้องคัดค้านได้ภายในสามสิบวัน โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและ          
สิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท  มีดังนี้ 

1. เกษตรกรรม  อัตราเพดาน  ร้อยละ 0.15  ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50  
ล้านบาท  จ านวน  3  ปีแรกเฉพาะบุคคลธรรมดา 

2. ที่อยู่อาศัย  อัตราเพดาน  ร้อยละ 0.3  
 3. พาณิชกรรม (อ่ืนๆ) / ที่รกร้าง  อัตราเพดาน  ร้อยละ  1.2  ที่รกร้าง
เก็บเพ่ิม  ร้อยละ 0.3  ทุก 3 ปี รวมแล้วไม่เกินร้อยละ  3 

บรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนตามกฎหมาย  3  ปี    
     - ปีที่ 1  ภาษีเดิม + 25%  ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
     - ปีที่ 2  ภาษีปีที่ 1 + 50%  ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
     - ปีที่ 3  ภาษีปีที่ 2 + 75%  ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 
พ.ศ.2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  มีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ลด
จ านวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ตามมาตรา 42 หรือ
มาตรา 95 แล้วแต่กรณี ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2563 ส าหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2) 
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร 

แก่สภาพ 
ทั้งนี้การลดจ านวนภาษีตามมาตรา 3 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระ

ภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562  

จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่                
งานจัดเก็บรายได ้กองคลัง อบต.หนองบัวโคก  หมายเลขโทรศัพท์ 044-056005  
ต่อ 15     

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

/4.5  การประเมิน... 
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    4.5  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์การ 
       บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญ น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
(ประธานสภา อบต.)     น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ  ด้วยส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(นวช.ตรวจสอบภายใน ชก.) ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หรือ ITA2020 และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เข้าร่วมรับการ
ประเมินฯ ดังกล่าวด้วย  โดยการประเมินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้   

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ อบต.หนองบัวโคกมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี 
ร่วมตอบแบบประเมิน  IIT  ผ่านระบบ ITAS  ซึ่งปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวน 29 คน  ได้ตอบแบบประเมินครบถ้วน 100% แล้ว   

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ประกอบด้วย  ฝ่ายสภา บุคคล นิติบุคคล  
บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ           
ของ อบต.หนองบัวโคกในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ร่วมตอบแบบประเมิน  EIT  
ผ่านระบบ ITAS  กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าจ านวน 54  คน  ซึ่งปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกได้ตอบแบบประเมินแล้วจ านวน  38  คน  ยังไม่ครบตามจ านวนขั้นต่ า 

3. เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยการตอบแบบส ารวจ OIT ตามตัวชี้วัด           
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน 43 ข้อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวลงใน
เว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก   

จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิน EIT              
ผ่านระบบ ITAS  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และขอขอบคุณ    
ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้    

 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี 
(ประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  11.55  น. 

  
      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่ 11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


