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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563 

  วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  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 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

7 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นายสุข  ภู่ประกิจ   สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุข  ภู่ประกิจ    

10 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สมพร  เหตุขุนทด  

11 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

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

13 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

14 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

15 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

16 นางโสภา  ภู่มาก   สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก    

17 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

18 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภาฯ 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 นายเปรม  แพนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9 เปรม  แพนชัยภูมิ  

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  
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7  ลาป่วย  
2. นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11  ลากิจส่วนตัว 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่              

ที่ เกี่ยวข้อง นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                      
พร้อมน าสวดมนต์  นางยุพิน  มีหมู่  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  อ่านประกาศฯ  ดังนี้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
หนองบัวโคก  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี            
พ.ศ.2563  มีก าหนดระยะเวลา 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  14-28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2563  
นายสหรัถ  กล้ารอด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

/จากนั้น... 
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จากนั้น นายสหรัถ  กล้ารอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ 
ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1   แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด    ตามท่ีกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรต าบลหนองบัวโคกได้จัดท าโครงการ 
(ประธานสภา อบต.)  ส่งเสริมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีเงินทุน

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ 100,000.- บาท  นั้น   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.หนองบัวโคกได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรไปแล้ว จ านวน 2 กลุ่ม 
ดังนี้   
  1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านทามจาน หมู่ที่ 5 อนุมัติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  
2563  จ านวน  100,000.-  บาท  โดยมีนายอนันต์  แก้ววิชัย  เป็นประธานกลุ่ม 
  2. กลุ่มผู้ปลูกพริกและข้าวโพด  หมู่ที่ 2 อนุมัติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  
2563 จ านวน 100,000.-  บาท  โดยมีนายบรรจง ไกรจัตุรัส  เป็นประธานกลุ่ม 

   จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้รับทราบโดยทั่วกัน   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   
          สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2563   
          เมื่อวันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63  ได้น าส่งล่วงหน้าให้มีสมาชิก

สภาฯ ทุกท่านแล้ว  มีท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   

 หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจ าปี                
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพื่อทราบ 
3.1   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงไว้ต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้แถลงนโยบาย 
(ประธานสภา อบต.) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               

สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2556  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2556  นั้น   
 
 

/ตามพระราชบัญญัติ... 
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ตามพระราชบัญญั ติ สภาต าบลและองค์ การบริหารส่ วนต าบล              
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และให้ประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   คณะผู้บริหารและ
(นายก อบต.)   ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58 /5 วรรคห้า บัญญัติให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาต าบลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองบัวโคกได้บริหารงานต าบลหนองบัวโคก  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลหนองบัวโคก คือ 
หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชน
อยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กระผมและคณะผู้บริหารประกอบด้วย  นายสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายธนันชัย  งิมขุนทด  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายอุ่น  หกขุนทด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ทุ่มเท
แรงกาย แรงใจในการท าทุกด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งกระผมยืนยัน           
ในความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นที่จะมาช่วยพัฒนาต าบลหนองบัวโคกให้มีความเจริญ
ก้าวหนา เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรมโดยยึดหลัก           
ธรรมาภิบาลในการบริหาร  ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง             
การบริหารต าบลหนองบัวโคกของผู้บริหารชุดนี้เป็นการบริหารที่มีพ้ืนฐานของการ
ส านึกแผ่นดิน ส านึกต้องเสียสละ เพ่ือบ้านเกิดของผู้บริหารชุดนี้เอง ต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคนานัปการ ต้องอดทน และพยายามท าในสิ่งที่จะท าให้ต าบลหนองบัวโคก
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าหนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารอย่างมี 
ส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายเพ่ือบริหารและพัฒนา
ต าบลหนองบัวโคก ไดก้ าหนดนโยบายโดยได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 

/มีความสะดวก… 
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มีความสะดวกสบายและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้เป็นการ
สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทุกโครงการและกิจกรรม
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความ            
พึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและ
คณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยใน
การแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 กระผมฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการบริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบัว โคก  ประจ าปี                      
๒๕63  โดยสรุปสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  
จะน าหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิด

ความราบรื่น  สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธา
การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน          
ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปราม            
ก า รทุ จ ริ ตแล ะประพฤติ มิ ช อบอย่ า งจ ริ ง จั ง แล ะ เกิ ดผลอย่ า งแท้ จ ริ ง                
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจ สั่งการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมบทบาทของ ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและประชาชน 
มีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคี 
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้อง  ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ           
ของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ  จ านวนเงิน  354,140.-  บาท 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 

ถนน ทางสาธารณะ และสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพแล ะ           
ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ใสสะอาด และมีก าลังการผลิตอย่างพอเพียง 

 
/กับความต้องการ... 
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กับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงระบบการระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหา             
น้ าท่วมขัง ส่งเสริมการจัดระเบียบบ้านเมืองให้สวยงามและมีคุณภาพ ปรับปรุง
ระบบการจราจรบริเวณแยกจุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล                
ให้ทันสมัยตามก าลังความสามารถด้านงบประมาณ 

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงการ/ที่ด าเนินการ            
รวมทั้งสิ้น  40  โครงการ  จ านวนเงิน  10,533,500.-  บาท 

3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  สนับสนุน  ส่งเสริมและจัดการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมระดับ
ปฐมวัยต่อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา  การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็น         
คนเก่ง  ดี  มีความสุข  และด ารงความเป็นไทย และพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ จ านวนเงิน 2,563,845.-  บาท  

 4. นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
  ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 

  ๔.๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มี
โอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขัน
กีฬาจัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

  ๔.๔  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มี
ความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ๔.๕ จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
โดยจัดการอบรมทบทวนความรู้  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน 
และจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือประชาชน 

นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรม         
ที่ด าเนินการ  รวมทัง้สิ้น  1  โครงการ  จ านวนเงิน  1,500.- บาท 

5.นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคม     

 
 
 

/ส่งเสริม... 
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ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้จัดท าโครงการต่างๆ ตั้งแต่
การป้องกันการเกิดโรค จนถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการ        
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต         
ที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ โดยได้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญ เช่น 
กิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยออกก าลังกายให้มี
ร่างกาย สุขภาพพลามัยที่แข็งแรง พร้อมทั้งด าเนินการป้องกัน เผยแพร่                 
ให้ความรู้โรคติดต่อ และการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการสุขภาพ
อนามัย  การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ             
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรม และ            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ
ทางสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ  จ านวนเงิน 
9,101,500.- บาท  

6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   

  พร้อมจัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ในวันส าคัญ เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวรักษาความสะอาดของ
แม่น้ า คูคลอง และก าจัดวัชพืชในแม่น้ า และตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ จ านวนเงิน 
332,600.- บาท  

องค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบัว โคก มี เ งินรายรับ -รายจ่ าย             
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 
2563  ดังนี้ 

รายรับ 
รายรับตามที่ประมาณการไว้  30,000,000.00 บาท  
รายรับจริง    32,411,649.42   บาท  
รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ    2,411,649.42    บาท  
รายจ่าย 
รายจ่ายตามที่ประมาณการไว้  30,000,000.00  บาท  
รายจ่ายจริง     29,480,985.04    บาท  
รายจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการ        519,014.96  บาท   
 
 

/จ านวน...           
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จ านวนประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีประชากรทั้งสิ้น 
5,210  คน  แยกเป็น  ชาย  2,603 คน  หญิง 2,607  คน และมีจ านวน
หลังคาเรือนทั้งสิ้น  1,228  ครัวเรือน  

บัดนี้  กระผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตาม
นโยบายที่ ไ ด้ แถลง ไว้ ต่ อสภาองค์ การบริ หารส่ วนต าบล หนองบั ว โคก                      
มาครบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว กระผม นายสุขสันต์  ช านาญกุล               
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และคณะผู้บริหารขอน าเรียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว  
  จากการที่กระผมได้น านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ 
นอกจากท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีความเจริญก้าวหน้า           
เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วนแล้ว สิ่งส าคัญท าให้          
พ่ีน้องประชาชนในต าบลหนองบัวโคกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัย             
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันมากขึ้น กระผมขอขอบคุณ ท่านประธานสภา 
สมาชิกสภา ท่านปลัด หัวหน้าส่วน และพนักงานทุ กท่านที่ ได้มีส่วนร่วม          
กับความส าเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา และกระผมพร้อมที่จะมุ่งมั่นร่วมกัน 
พัฒนาท้องถิ่นนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป  ขอขอบคุณครับ                                                                

 

ที่ประชุม            รับทราบ 
 

  3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
          หนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
(ประธานสภา อบต.)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  3 พ.ศ.2561          

ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 

/นายสุขสันต์...   
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นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  และคณะผู้บริหาร 
(นายก  อบต.)  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เคารพ  กระผมนายสุขสันต์ ช านาญกุล             

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน              
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้              
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ     
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ             
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานที่ได้จัดท าโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เป็นการแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและ
งบประมาณที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก              
ตามแผนงานที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก และที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้ผู้บริหารรายงาน  
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต่อไป 

    วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองบัวโคก  
หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่   เคียงคู่ธรรมาธิบาล บริหารอย่างมีส่วนร่วม

ประชาชนอยู่ด ี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่วนที่ 1 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

/ส่วนที่  2... 



10 
 

  ส่วนที่  2 
การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      

(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาต าบลเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง           
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับต าบล) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ก าหนดโครงการ            
ที่จะด าเนินการในปี พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
จ านวน  272  โครงการ งบประมาณ  100,919,844.- บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ

ตามแผน 
งบประมาณ  

(บาท) 
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 121 79,318,024 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหา 
    ความยากจน 

14 1,590,000 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 87 15,891,320 
4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 

8 545,000 

5. การเสรมิสร้างการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 42 3,485,500 
รวม 272 100,919,844 

 

ส่วนที่ 3 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2562 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

มีการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม           
โดยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ได้อนุมัติงบประมาณรวมทั้ งสิ้น 66 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
24,637,296.- บาท แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

 

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 10,706,322 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ   
    ยากจน 

2 25,000 

3. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 18 12,746,474 
4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

2 305,000 

5. การเสรมิสร้างการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 11 854,500 
รวม 66 24,637,296 

 

ส่วนที่ 4 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการ

ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณา      
ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 49
โครงการ จ านวนเงิน 12,424,700.- บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 49  
โครงการ  จ านวนเงิน 12,424,700.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์       
ได้ดังนี ้

 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ลงนาม 

ในสญัญาตาม
งบประมาณ 

งบประมาณ 
การกอ่หนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

จ านวน
โครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

1. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
44 12,025,500 

 
44 12,025,500 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

- - - - 

3. การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
 

2 44,000 

 
 

2 44,000 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
1 

 
300,000 

 
1 

 
300,000 

5.การเสริม 
สร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
2 

 
55,200 

 
2 

 
55,200 

รวม 49 12,424,700 49 12,424,700    

/รายละเอียด... 
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 รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนปรากฏตามเอกสาร           
ที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  กระผมจึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลหนองบัวโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม              รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
            4.1  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

       เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(ประธานสภา อบต.) (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   

หนองบัวโคก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง            
ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2  และพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
มาตรา 46  จึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 ต่อสภา อบต.หนองบัวโคก  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะประกาศใช้ต่อไป  

   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวโคก 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจส าคัญในการพัฒนา 
(นายก อบต.) ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวม                  

ให้ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก            
ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ือให้             
แผนโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจ จุบัน                 
เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เนื่องจากโครงการ
ที่จะด าเนินการดังกล่าว  ไม่ได้ก าหนดอยู่ในช่วงของปีที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนตามความเดือดร้อน และตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้ถูกต้อง 
และปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง 

 

/จึงไม่สามารถ… 
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จึงไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1                 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการ พัฒนาท้ องถิ่ น  ส าหรั บองค์การบริ หารส่ วนต าบล                        
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร           
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว           
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้ ง          
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ  
ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท า          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ                
ได้ประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4               
เมื่ อวันที่  7 ธันวาคม 2563  โดยมีปลัดยุ พิน มีหมู่  เป็นประธาน  และ
คณะกรรมการ จ านวน  8  ท่าน   

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เสนอ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี             
นายสุขสันต์  ช านาญกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการ  ได้มีมติอนุมัติ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8  
ธันวาคม  2563 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ในการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 14  
ธันวาคม  2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก 

4. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  4  แล้ ว                 
ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ           
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามระเบียบฯ ต่อไป 

 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์             
ในปัจจุบัน  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ  
รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  จึงเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก
เพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา
ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้ว   

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.)   หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
    (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
4.2  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มีความจ าเป็นที่จะต้องโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 ซ่ึงตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงเสนอขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564  ครั้งที่  4/2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก    

     เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   มอบหมายให้นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นายก อบต.)   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
 

น.ส.สุภาพร  พองชัยภูมิ   ด้วยกองคลัง และกองสวัสดิการสังคม ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง  

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)                
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 59 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  
 

/การโอนเงิน... 
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การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ 

    โอนลด (ส านักงานปลัด อบต.) 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     เงินเดือนพนักงาน 
     ตั้งไว้         1,600,000.- บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        1,399,560. บาท 
     โอนลด              31,600.- บาท      
     ยอดเงินงบประมาณหลังโอน          1,367,960.- บาท 

รวมโอนลดส านักงานปลัด อบต.      31,600.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น       31,600.- บาท 

    โอนเพ่ิม ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     งานบริหารงานคลัง 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 - รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

     ตั้งไว้                 - บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             - บาท 
     โอนเพิ่ม                  3,800.-      บาท       

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                3,800.-  บาท 
     - รายการชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
     ตั้งไว้                   - บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              - บาท 
     โอนเพิ่ม          12,000.- บาท       

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน               12,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมกองคลัง                    15,800.-    บาท 
 

/โอนเพ่ิม... 
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โอนเพ่ิม ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 - รายการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

     ตั้งไว้                 - บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             - บาท 
     โอนเพิ่ม                  3,800.-      บาท       

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                3,800.-  บาท 
     - รายการชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
     ตั้งไว้                   - บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              - บาท 
     โอนเพิ่ม          12,000.- บาท       

ยอดเงินงบประมาณหลังโอน               12,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมกองสวัสดิการสังคม        15,800.- บาท 
รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น        31,600.- บาท 

 

นายสหรัถ  กล้ารอด   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้เสนอขออนุมัติโอน 
(ประธานสภา อบต.) งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ชี้แจงเหตุผล

ความจ าเป็นไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  
    หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 4/2564   
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  5...         
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ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

 5.1    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองบัวโคก 
 

นายสหรัถ  กล้ารอด  เชิญนายช่วง  เบียดขุนทด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11  น าเสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายช่วง  เบียดขุนทด  ด้วยประชาชนหมู่ที่  11  บ้านห้วยดอนยาว  ได้รับปัญหาความเดือดร้อน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11) เนื่องจากแสงไฟจากไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหน้าที่ท าการ อบต. ถึงบ้าน

ห้วยดอนยาวส่องไปยังนาข้าวที่ปลูกไว้   ท าให้ข้าวไม่ออกรวง ผลผลิตลดลง                
โดยประชาชนได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมายังสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11                 
จึงขอรายงานปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้คณะผู้บริหารทราบ  และขอความ
อนุเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป   

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหน้าที่ท าการ อบต. ถึงบ้านห้วยดอนยาว 
(นายก อบต.) อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ ดังนั้น อบต.หนองบัวโคกจะน าปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนรายดังกล่าวแจ้งให้ อบจ.ชัยภูมิทราบ เพ่ือหา            
แนวทางแก้ไขต่อไป  และในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านโกรก
ผักหวาน ถึงหน้าที่ท าการ อบต. ขอให้ผู้น าหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและผลกระทบที่มีต่อประชาชนก่อนที่ อบต.จะเสนอเรื่องไปยัง              
อบจ.ชัยภูมิ  เ พ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยก่อนหน้านี้ ได้ เคยมีข่าวว่า            
เกิดกรณีที่มีชาวนาน ากระสอบปุ๋ยและสแลนกันแดดปิดคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 
ที่ติดตั้งไว้บนถนนทางหลวง  เนื่องจากมีความเชื่อว่าแสงไฟท าให้ต้นข้าวโตช้าและ
ไม่ออกรวง ซึ่งทางทางราชการได้ท าการเก็บรื้อกระสอบปุ๋ยและสแลนออกจาก
หลอดไฟทั้งหมด พร้อมทั้งได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านและเจ้าของที่นาว่า 
การน าวัสดุหรือสิ่งของไปปิดคลุมหลอดไฟไม่สามารถที่จะท าได้ เพราะเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ทางหลวง  ดังนั้น การปิดไฟหรือ
น าถุงคลุมหลอดไฟอาจท าได้เฉพาะช่วงที่มีการเพาะปลูกแต่ต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

 

นางยุพิน  มีหมู่  การติดต้ังไฟส่องสว่างเป็นการอ านวยความสะดวก  เพ่ือความปลอดภัย 
(เลขานุการสภา อบต.) ของประชาชนผู้สัญจร แต่เข้าใจและเห็นใจเจ้าของนาที่เชื่อว่าแสงไฟท าให้             

ข้าวโตช้าและไม่ออกรวง  ส าหรับนาข้าวแปลงที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น ปีที่แล้ว
ยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีต้นสะเดาบังแสงไฟ  แต่ปีนี้มีการตัดต้นสะเดาออก
ท าให้แสงไฟส่องไปยังนาข้าว  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ข้าวไม่ออกรวก  ดังนั้น            
แนวทางการแก้ปัญหา คือ  การเปลี่ยนไปปลูกพืชประเภทอ่ืนหรือปลูกไม้ยืนต้น         
เพ่ือบังแสงไฟ  ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ 

 

/นายเปรม...   
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นายเปรม  แพนชัยภูมิ  กรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง  แต่ไฟฟ้าสาธารณะ 
(ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9) ก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน และได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเรียบร้อยแล้ว  

ส าหรับการปลูกข้าวจะใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกประมาณ 4 เดือนต่อหนึ่งปี  
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เคยมีกรณีตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืนแล้ว  โดยได้มีการแก้ไข
ด้วยการ ใช้สแลนและปลูกต้นไม้เป็นแนวบังแสงไฟ  ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทา
ปัญหาให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง  

 

นายแสวง  แขขุนทด  เกษตรกร หมู่ที่ 3  บ้านหนองโสน  ก็ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าสาธารณะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3) เช่นเดียวกัน  แต่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และขอสอบถามว่า

โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ หมู่ 3 ที่อยู่ระหว่างด าเนินการนั้น เป็นงบประมาณ
ของ อบต. หรืองบประมาณจากหน่วยงานใด  และมีการวางท่อระบายน้ าหรือไม ่

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์  หมู่ที่  3  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการนั้น   
(นายก อบต.) เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอจัตุรัส  โดย อบต. หนองบัวโคก          

ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น งบกลาง ตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 10 โครงการ และได้รับอนุมัติ
โครงการจ านวน 5 โครงการ คือ โครงการขุดลอกห้วยล าอินทร์ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, 
หมู่ที่  5,  หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11  ส าหรับการวางท่อระบายน้ านั้น ต้องดูที่แบบ
แปลนก่อสร้างว่าได้ก าหนดให้มีการวางท่อระบายน้ าหรือไม่ หากไม่มีก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ แต่หากประชาชนต้องการให้มีการวางท่อ อบต.หนองบัวโคก            
จะพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

 

นายบุญชู  ภู่ประกิจ  เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีบ้านโกรกผักหวาน หมู่ 4 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4) และสอบถามคณะผู้บริหารท้องถิ่นใน  3  ประเด็น  ดังนี้  

1. ปัญหาถนนช ารุด 
เนื่องจากถนนสายทางเข้าวัดโกรกผักหวานช ารุด มีรอยแตกร้าว และ 

ไหล่ทางช ารุด  จึงขอรายงานปัญหาความเดือดร้อนให้คณะผู้บริหารทราบและ          
หาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 

2. การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   
ประชาชนสอบถามว่า อบต. หนองบัวโคกมีโครงการที่จะจัดซื้อรถบรรทุก

ขยะแบบมาตรฐานหรือไม่  เนื่องจากรถบรรทุกขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสียบ่อย     
จึงเสนอให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะใหม่เพ่ือให้บริการประชาชน     

3.  การจัดซื้อรถกู้ชีพ  กู้ภัย 
เนื่องจากปัจจุบัน อบต.หนองบัวโคกไม่มีรถกู้ชีพ  กู้ภัย จึงขอเสนอให้

จัดซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย เ พ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคก  
เช่นเดียวกับกับ อปท. แห่งอ่ืนๆ  ที่มีรถกู้ชีพ  กู้ภัย ส าหรับให้บริการประชาชน 

 

/นายสมชาย...   
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นายสมชาย  พึ่งอยู่   นายสมชาย  พึ่งอยู่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(รองนายก อบต.)   ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ดังนี้ 

1. ปัญหาถนนช ารุด    
  ถนนสายทางเข้าวัดโกรกผักหวาน ถือเป็นถนนสายที่มีความส าคัญ   

เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรเข้าวัดท าบุญ  ส าหรับปัญหานี้ทางคณะผู้บริหาร
ขอรับเรื่ องไว้   และจะมอบหมายให้กองช่ างออกส ารวจความเสียหาย                 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนต่อไป   

  2. การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   
  เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา  อบต.หนองบัวโคกได้เคยจัดซื้อรถบรรทุกขยะแล้ว  

แต่เนื่องจากมีการใช้งานหนักประกอบกับใช้งานมาเป็นเวลานานรถบรรทุกขยะ         
จึงเกิดการช ารุด ผุพัง  ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะ                     
แต่รถบรรทุกขยะก็เสียบ่อยครั้งเช่นกัน  ตามที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เสนอให้
จัดซื้อรถบรรทุกขยะนั้น ทางผู้บริหารขอรับเรื่องไว้และจะพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

  3. การจัดซื้อรถกู้ชีพ  กู้ภัย 
  รถกู้ชีพ กู้ภัย เป็นรถส าหรับช่วยเหลือประชาชนในต าบลทั้ง 11 หมู่บ้าน  

ซึ่งหากจะจัดซื้อนั้นขอให้ปรึกษาหารือกันในระดับหมู่บ้าน  และเสนอปัญหาความ
ต้องการมายัง อบต.หนองบัวโคก  เพื่อเสนอเรื่องเข้าสภาฯ พิจารณาต่อไป 

   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา  11.55  น. 

 
 
 
 

   

      ลงชื่อ            ยุพิน  มีหมู่            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางยุพิน  มีหมู่) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
/คณะกรรมการ… 

 



20 
 

  -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
                                     เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  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 
 

 
 
 
 


