
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2560 
วันศุกร์ท่ี  10  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชวลิต     แก้วศรี ประธานสภา อบต. ชวลิต แก้วศรี  
2 นายธงชัย     สมเจริญ รองประธานสภา อบต.  ธงชัย สมเจริญ  
3 นายวันชัย    ผดุงพินิจกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 วันชัย ผดุงพินิจกุล  
4 นายอนุภาส  อินทาภรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 อนุภาส อินทาภรณ์  
5 นายวรพงษ์   เงินจินดาสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 วรพงษ์ เงินจินดาสุข  
6 นายจินต์      แก้วศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 จินต์ แก้วศรี  
7 นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 อลงกรณ์ โพธิ์มณี  
8 นางสาวจริน   สมุทร์คีรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 จริน สมุทร์คีรี  
9 นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 บัวหลวง ท่าเสม็ด  

10 นายไพศาล   สารกาล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 ไพศาล สารกาล  
11 นางสายรุ้ง    อินทรโสภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 สายรุ้ง อินทรโสภา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายก อบต.หนองบัว สมโภชน์ ชินวงค์  
2 นายสายัณห์   โพธิพัฒน์ รองนายก อบต.หนองบัว -  
3 นายวินัย      เจริญงาม รองนายก อบต.หนองบัว วินัย เจริญงาม  
4 นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ เลขานุการนายก ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
5 นายวรเทพ  มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
6 นายวรวิช   กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
7 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   6 คน 
 

 

 



-2- 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย   ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 แนะน าข้าราชการย้ายมาใหม่  นายเทพรส  ตุลารักษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
   1.2 แจ้งก าหนดการประชุมหารือคณะกรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม 

      ชุมชน  เพื่อประสานความร่วมมือขับเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชน  ในวันอังคารที่  28   
      กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  2559 มีข้อความใด 

ท่ีจะแก้ไขเพิ่มหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีการขอแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง   

งดออกเสียง 1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560  

และสมัยแรกประจ าปี 2561 
นายชวลิต  แก้วศรี อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ 

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

    และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ข้อ 11 (3) และข้อ 21  ก าหนดว่า 

    ข้อ 11 (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
มาบังคับโดยอนุโลม 

    ผมจึงขอปรึกษาท่ีประชุม  เราจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560 และ 
สมัยแรกประจ าปี 2561  เช่นไร 
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ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี 2560 และสมัยแรกประจ าปี 2561  ดังนี้ 

   1.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ์   2560  
  มีระยะเวลา  15  วัน 
2.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  พฤษภาคม  2560 
   มีระยะเวลา  15  วัน 
3.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3   ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2560  
   มีระยะเวลา  15  วัน 
4.สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   ต้ังแต่วันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2560   
   มีระยะเวลา  15  วัน 
และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ.2561  ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15  กุมภาพันธ์  
2561  มีระยะเวลา  15  วัน 

   3.2 เรื่องขอจ่ายเงินสะสม ประจ าปี 2560 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ทางฝ่ายบริหารเห็นความจ าเป็นท่ี 
นายก อบต.  จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการการบรกิารชุมชนและสังคม และจัดท าเพื่อ 

บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของโครงการ  จ านวนงบประมาณ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน
สะสม จะให้ปลัดและทางกองช่างได้น าเสนอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  
ปลัด อบต.  ประกอบด้วย 
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 
 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 



-4- 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว 6222  ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  13  กันยายน  2559   

ข้อ 2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหกัเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสจ.) แล้วน าไปหัก
รายการเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 ข้อ 3 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องมียอดเงินสะสมเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าปีและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว  ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 2 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่นประมาณสามเดือน 
 3.2 ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตาม ข้อ 2 และข้อ 3.1 
 ข้อ 4 ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
 4.1 เป็นโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ท้ังนี้การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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  4.1.1 โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ดังนี ้   4.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใดมีเงินสะสม
เหลืออยู่เพียงพอท่ีจะน าเงินสะสมท่ีมีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาท่ีเรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น ส่ิง
สาธารณประโยชน์ขาดแคลน ช ารุด เสียหาย เป็นต้น 
 ปัจจุบัน ( ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงิน
สะสม 16,331,877.66  บาท  หักออก 
-ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   7,967,000.-  บาท 
-ส ารองงบบุคลากรประมาณ 3 เดือน       1,930,710.-   บาท 
-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%         643,416.77  บาท 
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ 
(6,434,167.66 – 643,416.77  =  5,790,750.89  บาท) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย  
จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  1,433,000.-บาท (หนึ่งล้านส่ีแสนสามหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) 
 ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกเป็นเงิน  (5,790,750.89 – 
1,433,000)  =  4,357,750.89  บาท 
 ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติจะให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้น าเสนอ 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 1.โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะอู่ต่อเรือฯ หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองบัว  โดยปรับปรุง 
ผอ.กองช่าง  ระบบน้ าใช้และระบบบ าบัดน้ าเสีย รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัว พร้อมป้ายเหล็ก 

ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย งบประมาณ  231,000.- บาท  
(ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
รวมท้ังผู้มาศึกษาดูงานท่ีอู่ต่อเรือฯ และเนื่องจากห้องน้ าสาธารณะ มีปัญหาเรื่องน้ าใช้ไม่
เพียงพอและน้ าท้ิงมีกล่ินเหม็น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงห้องน้ า เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนท่ีประชาชนได้รับจากการใช้ห้องน้ าสาธารณะ 

ในการนี้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 ข้อ 89 
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โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน 

5,790,750.89  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะอู่ต่อเรือฯ เป็นเงิน  231,000.- บาท 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถ
ใช้ได้เป็นเงิน  (5,790,750.89 – 231,000) = 5,559,750.89  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 2.โครงการปรับปรุงถนนสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า หมู่ท่ี 9  ต าบลหนองบัว  ช่วงท่ี 1   
ผอ.กองช่าง  ช่วงท่ี 2 และช่วงท่ี 3  รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัว พร้อมป้ายเหล็ก 

ประชาสัมพันธ์  1 ป้าย และป้ายช่ัวคราว  1 ป้าย  งบประมาณ  910,000.- บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ 00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เนื่องจากถนนสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า มีสภาพคับแคบ ไม่มีไหล่ทางและมีร่องน้ าลึกอยู่
ด้านข้าง อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน จึงควรขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้นและ
จัดท าแนวป้องกันการตกถนนส าหรับผู้สัญจรไปมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
5,559,750.89 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า เป็นเงิน  910,000.- บาท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถ
ใช้ได้เป็นเงิน (5,559,750.89 – 910,000) = 4,649,750.89  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยหัวเนินแยกซ้าย  หมู่ท่ี 10   
ผอ.กองช่าง  ต าบลหนองบัว  กว้าง  3  เมตร ยาว  145  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้าง 

ไม่น้อยกว่า  435  ตารางเมตร และลงลูกรังเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ 
อบต.หนองบัวก าหนด พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์  1 ป้ายและป้ายช่ัวคราว  1  ป้าย  
งบประมาณ  292,000.- บาท 



-7- 

(ด้านเศรษฐกิจ 00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 

    ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ี 
สัญจรใช้เส้นทางในการเข้าออกในการประกอบอาชีพ เนื่องจากถนนอยู่ในสภาพไม่ดี  อาจ
เกิดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางได้ 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
4,649,750.89  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย หมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวเนินแยกซ้าย  หมู่ท่ี 10  เป็นเงิน  
292,000.- บาท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถ
ใช้ได้เป็นเงิน (4,649,750.89 – 292,000) = 4,357,750.89  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอืน่ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุภาส อินทาภรณ์ -เรื่องขอให้ด าเนินการทุบก าแพงท่ีก่อสร้างรุกล้ าเข้าแนวเขตถนนในหมู่บ้าน ท าให้ทาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 คับแคบ เดินทางไม่สะดวก 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข -เรื่องไฟจราจร(ไฟกระพริบ) สามารถต้ังเพิ่มได้หรือไม่  ท่ีมีอยู่เดิมไม่ค่อยสว่าง อาจท าให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 เกิดอุบัติเหตุได้ 
นายจินต์  แก้วศรี -สอบถามความคืบหน้าโครงการวางท่อน้ าดิบ ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ -ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียกมาท าสัญญา 
นายก อบต. 
นางสาวจริน สมุทร์คีรี -เรื่องท่อกั้นน้ าเค็มบริเวณประตูน้ ามีรั่ว อยากให้ด าเนินการแก้ไข 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10-เรื่องฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ช่วงนี้จะมีการด าเนินการหรือไม่ จะได้บอกให้ชาวบ้าน 

  ได้รับทราบ 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา -บริเวณปากซอย 9 มีรอยแตกร้าวของถนน อยากให้ซ่อมแซมด้วย และขอไฟทาง 2 จุด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
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นายชวลิต แก้วศรี มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

ลงช่ือ   วรเทพ    มัจฉาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายวรเทพ    มัจฉาชีพ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

    ลงช่ือ    ธงชัย   สมเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธงชัย   สมเจริญ) 
        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ลงช่ือ  สายรุ้ง   อินทรโสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสายรุ้ง   อินทรโสภา) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 11 

ลงช่ือ      จริน   สมุทร์คีรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวจริน   สมุทร์คีรี) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 10 

ลงช่ือ     ชวลิต   แก้วศรี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายชวลิต   แก้วศรี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


