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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
  วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  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 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พึ่งอยู่ รองนายก อบต. สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายก อบต. ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 น.ส.สภุาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

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

ปวิศรา  จันทร์กลาง  

8 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

9 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

10 น.ส.วลิาวรรณ  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ   
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิลาวรรณ  บุญเกิด  

11 นายปุญณพัตน์  ขาวนวน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปุญณพัตน์ ขาวนวน  

12 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้ วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          
ที่เกี่ยวข้อง นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศอ าเภอจัตุรัส  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1/2563  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบัวโคก 

นายอ าเภอจัตุรัส พิจารณาแล้วเห็นสมควร เป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ            
สมัยที่ 1/2563  มีก าหนดการ  15  วัน ตั้งแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  2563 เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2563  นายวรศิษย์ พุฒจีบ  นายอ าเภอจัตุรัส 
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จากนั้นนายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที ่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563   
   เมื่อวันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 3  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  ๒๕63 ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่ วนต าบลหนองบัว โคก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  3  ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพื่อทราบ  
 

  3.1  รายงานงบการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท างบการเงิน  
(ประธานสภา อบต.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  4  พ.ศ.2561 ข้อ 100 และ    
ได้น าส่งรายงานงบการเงินดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว   
  ดังนั้น จึงเสนอรายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเพ่ือทราบ 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   มอบหมายให้  นางกชกร  ชมศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  เสนอรายงาน 
 (นายก อบต.)  งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุมสภา 
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นางกชกร  ชมศรี    ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท างบการเงิน 
(ผอ.กองคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ว  จึงขอรายงาน

งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองบัวโคก  ดังนี้ 

  1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย
รายการทรัพย์สิน  หนี้สิน  และเงินสะสม  ดังนี้ 

  ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน   13,494,141.00 
  สินทรัพย ์
   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 
   เงินทุนส ารองเงินสะสม      7,961,761.94 
   รวมเงินสะสม    15,693,185.81 
  รวมหนี้สินและเงินสะสม   17,659,952.89  
  หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  ประกอบด้วย  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  รวมจ านวนเงิน  19,520,741.-  บาท 
  หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย  ธนาคาร ธกส.  

ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน  รวมจ านวน  16,836,046.89 บาท 
  หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  รวมจ านวน  23,906.-  บาท 
  หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  รวมจ านวน   
 800,000.-  บาท 
  หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย   รวมจ านวน  497,500.-  บาท 
  หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก  ประกอบด้วย  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เงินประกันสัญญา  

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เงินรอคืนจังหวัด  เบี้ยยังชีพคนพิการ  ค่าตอบแทน
และค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก  รวมจ านวน  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        
                       หักเงินทุนส ารองเงินสะสม         439,599.66 
                   - รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
                       หลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม  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                                  
  รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแนบท้าย จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกเพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณา  
4.1  การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน            
(ประธานสภา อบต.) ว่าประชาชนประสบปัญหาจากการใช้เส้นทางคมนาคมที่ยากล าบาก และเป็น

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงเสนอขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก             
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,321,700.- บาท  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน  

     เชิญเลขานุการสภา  ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

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

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ข้อ 89 ก าหนดไว้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายก าหนด 
 

/(2) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า          
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ื อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป              
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 
 ทังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอต่อที่ประชุม  
(ประธานสภา อบต.) 
 

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

กระผม นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง           
บัวโคก  ขอน าเรียนสถานะการคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                  
ณ วันที่ 27  ตุลาคม 2563 

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

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563   7,731,423.87 บาท    
    หัก ยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ  ข้อ 89  ดังนี้                  
        (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  จ านวน  3  เดือน 2,730,000.00 บาท 
        (2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณีสาธารณภัย       3,150,000.00 บาท 
             รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้             5,880,000.00 บาท 
 เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   1,851,423.87 บาท 

       เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 1,321,700.- บาท  ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
 
 
 
 

/ท่านประธาน... 
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ท่านประธาน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแถลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
ได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ด้วยความระมัดระวัง  รอบคอบ  ประหยัด
และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการบริหาร
งบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

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

กระผม  นายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง          
บัวโคก  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประกอบด้วย  ข้อระเบียบ
กฎหมาย  เหตุผลและหลักการ ดังนี้ 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน           

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้            
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน

จากผู้น าหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน,  หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน  และหมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก  
ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรที่ล าบาก ด้วยฤดูฝนปีนี้  
พายุได้เข้าไทยมากถึง 4 ลูก คือ โนอึล หลิ่นฟา นังกา และโซเดล ท าให้เกิดฝนตก
หนักถึงหนักมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายเดือน ท าให้ถนน 3 หมู่บ้าน ที่สัญจร
เสียหายมาก เดิมถนนเส้นนี้ เป็นเส้นหลักในการสัญจรไป–มา ด้านที่อยู่อาศัย           
ด้านการเกษตร หลายต าบล เช่น ต าบลหนองบัวโคก ต าบลบ้านขาม ต าบลกุดน้ าใส  
ต าบลบ้านกอก เดิมเป็นถนนลูกรังที่ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายปี บางจุดไม่มีลูกรัง  
รถสัญจรไปมาไม่สะดวก เมื่อเกิดฝนตกหนักท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบ             
ตลอดสาย และเกิดน้ าขังตามหลุมจ านวนมาก และสร้างความเดือดร้อน ความ
ล าบาก ให้กับประชาชนที่สัญจรและเกิดอุบัติตุบ่อยมาก และช่วงเพาะปลูก
การเกษตรท าให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการเพาะปลูก เนื่องจากเข้าไป          
ในไร่ไม่ได้และล าบาก เพราะถนนเป็นหลุมลึก บางจุดเป็นโคลน เสียหายเกือบ          
ตลอดสาย  ท าให้เป็นอุปสรรคกับรถทุกชนิดที่สัญจรไป- มา ด้านที่อยู่อาศัย ในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ประกอบกับเส้นทางเป็นเส้นทางไปสู่ถนน 
ถนนสายหลัก 201 และ 205 สร้างความล าบากและเดือดร้อนกับประชาชน             
ที่สัญจรจ านวนมาก  ผู้น าหมู่บ้านมีความประสงค์ให้ อบต. แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
และช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตร เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สัญจรอย่างล าบากและเดือดร้อนมาก ท าให้รถนั้นเสียการทรงตัว เช่น รถตกข้างทาง                 
รถติดหลุม  เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และท าให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยในชีวิต  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาถนนเส้นทางนี้  

ดังนั้น ผู้น าหมู่บ้านจึงขอความอนุเคราะห์เพ่ือพิจารณาซ่อมแซมถนน                    
สายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน  

       หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความประสงค์จ่ายขาดเงิน

สะสม เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกประสบความ
เดือดร้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนเงิน 1,321,700.- บาท ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เพ่ือด าเนิน
โครงการดังต่อไปนี้   

 
/1. โครงการ... 
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1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายมาแพง      
ชุ่มพะลัย  ถึงไร่นายขันทอง  เกิดจัตุรัส  หมู่  3  จ านวนเงิน   467,000.-  บาท  

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร              
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย)  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ            
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ท าตามแบบที่  อบต.หนองบัวโคกก าหนด                
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 หน้า 14 
ล าดับที่  15  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  สายจากไร่นางสุภาวรรณ  
หอมขจร ถึงแยกหนองขาม  หมู่  5  จ านวนเงิน  373,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ            
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด ปรากฏ         
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า 19           
ล าดับที่  29  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  เริ่มจากบ้านนายประเทือง  
โบขุนทด  ถึงไร่นายสมโภชน์  ความดี  หมู่  8  จ านวนเงิน  481,700.- บาท 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 6 เมตร   
ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 
ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ            
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด ปรากฏ         
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า 23   
ล าดับที่  42  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อด าเนินการโครงการนี้ 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ลดค่าใช้ในการใช้รถ และการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้เส้นทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ 

ดังกล่าวเป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชนโดยรวม ที่บ าบัดความเดือดร้อน 
ของประชาชนตามระเบียบที่ก าหนด กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือขอรับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จากสภาผู้ทรงเกียรติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
ตามระเบียบฯ ต่อไป   

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

โดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายมาแพง ชุ่มพะลัย ถึงไร่นายขันทอง  เกิดจัตุรัส   
หมู่  3  จ านวนเงิน  467,000.- บาท  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิน
คลุก  สายจากไร่นางสุภาวรรณ  หอมขจร ถึงแยกหนองขาม หมู่ 5 จ านวนเงิน  
373,000.- บาท  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก  เริ่มจากบ้าน           
นายประเทือง โบขุนทด ถึงไร่นายสมโภชน์  ความดี หมู่ 8  จ านวนเงิน 481,700.- 
บาท  รวมจ านวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,321,700.- บาท และได้ชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกไปแล้วนั้น              
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   

  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                  
ในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน            
3  โครงการ  จ านวนเงิน 1,321,700.- บาท 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องอ่ืน ๆ  
 

   5.1    การติดตามโครงการก่อสร้างของ อบต.หนองบัวโคก 

  

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานสภา อบต.) เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์ ช านาญกุล   ตามท่ีสภา อบต.หนองบัวโคก  ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี 
(นายก อบต.) งบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  

จ านวน  3  โครงการ  รวมเป็นเงิน  1,321,700.-  บาท  ไปแล้วนั้น    
  ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้  

ณ โอกาสนี้  ขั้นตอนต่อไปผู้บริหารท้องถิ่นจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 และขอความร่วมมือจาก
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  8  ได้ติดตามการด าเนินงานของผู้รับจ้าง
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด และเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ของประชาชน และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ      
ทุกท่านตรวจสอบว่า  โครงการของแต่ละหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 และที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ชื่อโครงการ เป้าหมาย และ
รายละเอียดโครงการถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพ่ือจักได้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป      
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 ส าหรับโครงการที่สภาได้อนุมัติ ให้ ใช้จ่ ายเงินทุนส ารองเงินสะสม            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง           
ถึงโสกนางหวาน บริเวณไร่นายสมดี หวงทองดี หมู่ 6  จ านวนเงิน  53,000.- บาท 
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 
24 สิ งหาคม 2563 นั้ น  ขอเรี ยน ให้สภาฯ ทราบว่ า  โครงการดั งกล่ า ว                
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  เนื่องจากโครงการไม่ตรงกับสภาพพ้ืนที่จริง  
ซึ่งผู้บริหารจะด าเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  และ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   โครงการก่อสร้ า งทุกโครงการที่ ได้บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น  
(ประธานสภา อบต.)  พ.ศ.2561-2565  และท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  นั้น  สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้าน       

ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านนั้นๆ จะทราบสภาพพ้ืนที่จริงและรายละเอียดต่างๆ เป็นอย่างดี 
เช่น ชื่อโครงการ เป้าหมาย จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลโครงการทุกโครงการที่บรรจุ             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าถูกต้องหรือไม่  หากไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เพ่ือจักได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะด าเนินการต่อไป    

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.2  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
(ประธานสภา อบต.) เสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขอรับการสนับสนุน 
(นายก อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคกได้เสนอโครงการก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ เพ่ือขอรับ
งบประมาณดังกล่าว  นั้น 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement InPlace 
Recycling)  รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 129-03  สายแยกทางหลวงหมายเลข 
205 – บ้านหนองซึก (บ้านนายสุริยา  แก้วประสิทธิ์ – โรงเรียนบ้านโสกรวก            
หนองซึก) กว้าง 8 เมตร ยาว 1,035  เมตร  หนา 0.04 เมตร  จ านวน 1 สายทาง   
งบประมาณท่ีได้รับอุดหนุน  จ านวน 3,325,000.- บาท   

/ซึ่งปัจจุบัน… 
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ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  และเมื่อได้รับจัดสรร

งบประมาณแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป ส าหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้บริหารจะพิจารณาน าโครงการที่เคยเสนอขอรับ
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอขอรับงบประมาณอีกครั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)  และที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  หากพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง
ผู้บริหารทราบเพ่ือจักไดแ้ก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป   

 

  5.3  ประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนางยุพิน  มีหมู่  ปลัด อบต. และเลขานุการสภาฯ น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางยุพิน  มีหมู่    ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภา อบต.) และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ได้มีการประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่  26 ตุ ลาคม 2563 และ
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีการประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยอ าเภอจัตุรัสก าหนดเขตเลือกตั้ง  
จ านวน 2 เขตเลือกตั้ง  ซ่ึงต าบลหนองบัวโคกอยู่ในพ้ืนท่ีเขตเลอืกต้ังท่ี  1   

  ศูนย์ประสานงานและอ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน  และขอน าเรียนพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖2 มาตรา ๓๔ ในกรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐกระท าการใดๆ             
โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือด าเนินการใดๆ 
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจ
สั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้  จึงขอน าเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 
 

/ในส่วนของ… 
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ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้มีการก าหนดสถานที่
ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.หนองบัวโคก จ านวน 1 จุด และภายใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 จ านวน 12 จุด รวมจ านวน 13 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้ง
ป้ายส าหรับปิดประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ  
ทุกท่านทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน    

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.4  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลหนองบัวโคก 
 

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

นายแสวง  แขขุนทด  เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีบ้านหนองโสน  หมู่ 3 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) และสอบถามคณะผู้บริหารท้องถิ่นใน  4  ประเด็น  ดังนี้  

1. การจัดเก็บขยะ  
เนื่องจากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บขยะ             

ท าให้มีปริมาณขยะสะสมจ านวนมากและส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน  จึงขอเรียนถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการจัดเก็บขยะ 

2. การซ่อมแซมถนนลาดยาง   
เนื่องจากถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ช ารุดเสียหาย  

และไม่ได้ซ่อมแซมเป็นเวลานาน จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหารแจ้ง อบจ. 
ด าเนินการซอ่มแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย 

3.  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ   
เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่บ้านหนองโสนช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ 

ใช้งานได้จ านวนหลายจุด  โดยผู้น าหมู่บ้านได้ด าเนินการซ่อมแซมเองไปแล้วบางส่วน 
จึงขอเรียนถามว่า อบต. ได้มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าส ารองไว้ส าหรับใช้งาน
หรือไม ่

4. การอบรมและศึกษาดูงาน   
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  

ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขอเรียนถามว่าจะมีการ         
จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหรือไม่  อย่างไร     

 
 
 
 
 
 
 
 

/นายธนันชัย... 
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นายธนันชัย  งิมขุนทด   สาเหตุที่ในช่วงที่ผ่านมา อบต. ไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะ  เนื่องจาก 
(รองนายก อบต.) รถบรรทุกขยะเครื่องช ารุดและต้องน ารถเข้าซ่อม ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวัน 

ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอท าให้ขยะล้น และต้องด าเนินการฝังกลบ             
บ่อขยะก่อนจึงจะน าขยะไปทิ้งได้  แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ เ พ่ือด าเนินการฝังกลบขยะได้             
โดยปัจจุบันได้ด าเนินการจัดเก็บขยะตามปกติแล้ว  

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.  หมู่  3  ที่สะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารทราบ 
 (นายก อบต.)   ประเด็นการจัดเก็บขยะ  เนื่องจากรถบรรทุกขยะเครื่องยนต์พัง ไม่สามารถ

จัดเก็บขยะตามแผนได้ อีกทั้งช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุขึ้นในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคก           
ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือฝังกลบและจัดเก็บขยะได้ เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น          
จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยเหลือตนเองด้วยการเก็บขยะห่อถุงเพ่ือแก้ปัญหา
เบื้องต้นก่อน  ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดเก็บขยะตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะแล้ว  

  ประเด็นการซ่อมแซมถนนลาดยางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นั้น 
 อบต.หนองบัวโคกได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม

ถนนลาดยา ง ใน พ้ืนที่ ต าบลหนองบั ว โคก  ซึ่ ง ในช่ ว ง  2  สั ปดาห์ที่ ผ่ านมา                    
อบจ. ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางไปแล้ว 3 ช่วง สายบ้านห้วยดอนยาว           
ถึงบ้านหนองลุมพุก  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา หมู่ 3 และ หมู่  11                  
ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลาดยางไปยัง อบจ. อีกทางหนึ่ง                 
โดยประสานไปที่ ผอ.ประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์  093-5565699           

ประเด็นการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทางผู้บริหารขอขอบคุณผู้น าหมู่บ้าน
หนองโสนทุกท่าน ที่กรุณาด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไปแล้วบางส่วน 
ส าหรบัปัญหาไฟฟ้าสาธารณะนั้น อบต.หนองบัวโคกได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน
จากผู้น าหลายหมู่บ้าน แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุขึ้นท าให้ฝนตกหนัก      
อย่างต่อเนื่อง  ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถเข้าด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้             
ซึ่ง อบต.หนองบัวโคกจะเร่งด าเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป    

  ในส่วนของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนั้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564  ได้มีการบรรจุโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท   
แต่เนื่องจากปัจจุบัน อบต.หนองบัวโคกได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ           
ต่อรายจ่าย  และในช่วงสามเดือนแรกของปีงบประมาณต้องใช้เงินสะสมทดรองจ่าย
ไปพลางก่อน ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ.2563 จะยังไม่มีการจัดโครงการฝึกอบรมและ
หากได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพออาจพิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมในช่วง          
ปี พ.ศ.2564  และหากสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะไปศึกษาดูงานในจังหวัดใด  
เรื่องใด  สามารถเสนอมาได้ที่ส านักงานปลัด อบต.หนองบัวโคก เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
/5.5 ประชาสัมพันธ์… 
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  5.5  ประชาสัมพันธ์การประกวด “ธิดาเจ้าพ่อขุนศรี ประจ าปี 2563”  และการ 
         ประกวด “Miss Tiffany Khunsri 2020” 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   เชิญนางยุพิน  มีหมู่  ปลัด อบต. และเลขานุการสภาฯ น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)  
 

นางยุพิน  มีหมู่    ด้วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อขุนศรี   
(เลขานุการสภา อบต.) ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานไหว้เจ้าพ่อขุนศรี (งานงิ้ว)  ประจ าปี 

2563  ระหว่างวันที่  13-15  พฤศจิกายน  2563  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคก โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกจึงได้จัดกิจกรรมการประกวด              
“ธิดาเจ้าพ่อขุนศรี ประจ าปี 2563”  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 
18.30 น. และกิจกรรมการประกวด “Miss Tiffany Khunsri 2020” ในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 18.30 น.  คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 

การประกวดธิดาเจ้าพ่อขุนศรี  
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง  สถานภาพโสด อายุระหว่าง 7-12 ปี            

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตต าบลหนองบัวโคก และหมู่ 1  ต าบลบ้านแปรง 
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันรับสมัคร หรือปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนหนองบัวโคกเท่านั้น รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัล  2,000 บาท 

การประกวด Miss Tiffany Khunsri 2020   
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย  ไม่จ ากัดอายุ ไม่จ ากัดภูมิล าเนา รางวัลชนะเลิศ

ได้รับรางวัล  2,000  บาท 
จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทุกท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว

ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    5.6  การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญนายสมพร  อมฤทธิ์  รองประธานสภา อบต.  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)      
 

นายสมพร  อมฤทธิ์   ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัสได้จัดประชุม 
(รองประธานสภา อบต.)  ปรึกษาหารือข้อราชการกับประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย   
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน โดยมีนายสมชาย              
พูนประสิทธิ์  ท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประธานสภา        
และรองประธานสภา อบต.หนองบัวโคกได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย    
 
 

/และมีประเด็น... 
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และมีประเด็นปรึกษาหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ซึ่งที่ประชุมเสนอ
ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอจัตุรัส โดยเบื้องต้นก าหนดการแข่งขันกีฬาในช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 จ านวน 1 วัน  ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันประเภทเดียว คือ วอลเล่ย์บอล ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ 
จะมีการปรึกษาหารืออีกครั้ งในการประชุมคราวถัดไปในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2563  ณ ที่ท าการ อบต.ส้มป่อย  

จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเพ่ือทราบ  และหากมีความคืบหน้าจะน าเรียน
ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป   

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    5.7  ผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงไก่นอกเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    เชิญนายสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายก อบต.  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.)      
 

นายสมชาย  พึ่งอยู่   ด้วยปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและลมเปลี่ยนทิศพัดมาทางทิศตะวันตก  
(รองนายก อบต.)  ท าให้ประชาชนหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 3,  หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8  

และอีกหลายหมู่บ้านเริ่มได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่ในพ้ืนที่บ้าน
สระสี่ เหลี่ยม ต าบลบ้านกอก  ดังนั้น หากประชาชนได้รับผลกระทบที่มีความ            
รุนแรงขึ้นและได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงไก่  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ 
รวบรวมรายชื่อแจ้งมายัง อบต.หนองบัวโคก เพ่ือจักได้แจ้ง อบต. บ้านกอกทราบ         
เป็นล าดับต่อไป    
 

 ที่ประชุม    รับทราบ 
 

    5.8  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ 
       บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

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

น.ส.อัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ  ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ 
(นวช.ตรวจสอบภายใน ชก.) โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.2563 หรือ ITA2020 และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เข้าร่วม
รับการประเมินฯ ดังกล่าวด้วย  โดยการประเมินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้   

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ อบต.หนองบัวโคก  มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี 
ร่วมตอบแบบประเมิน  IIT  ผ่านระบบ ITAS   

/2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย... 



17 
 

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

3. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบต. โดยการตอบแบบส ารวจ OIT 
ตามตัวชี้วัดที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน 43 ข้อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ลงในเว็บไซต์ อบต.หนองบัวโคก และท าการตรวจประเมินโดยคณะที่ปรึกษา             
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้ง  ซึ่งในปีนี้คณะที่ปรึกษาที่ประเมินแบบส ารวจ OIT              
ของ อบต.หนองบัวโคก  คือ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2563               
เมื่อวันที่  28  กันยายน  ที่ผ่านมา  โดยอบต.หนองบัวโคก ได้รับผลการประเมิน                 
ในระดับ A คะแนนเฉลี่ย 86.16  เป็นอันดับที่  6  ของจังหวัดชัยภูมิ จากหน่วยงาน
ที่เข้ารับประเมินจ านวน  144 แห่ง  มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพียง 6 แห่ง      
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการบริหารงานที่ยึดหลักคุณธรรม 
โปร่งใส  และตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกและ
คณะผู้บริหารทุกท่าน และการตรวจสอบการด าเนินงานที่เข้มข้นของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน           
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งน าโดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัวโคก  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ
ต่อๆ ไป   อบต.หนองบัวโคกจะรักษามาตรฐานเช่นนี้ไว้ และผ่านการประเมิน ITA  
ทุกปี  จึงขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ   

 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

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

และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  
และขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา  12.05  น. 
 
 

      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
/คณะกรรมการ… 
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  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2563 

 
-                        ลงชื่อ        ณัฐพงษ์  ผาสุข ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  9 

 
    ลงชื่อ        บุญช ู  ภู่ประกิจ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  4 

 
    ลงชื่อ       ชว่ง  เบียดขุนทด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  11 

 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  
 
 

ลงชื่อ        สหรัถ  กล้ารอด       . 
       (นายสหรัถ  กล้ารอด) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 


