
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2560 
วันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  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 สายัณห์ โพธิพัฒน ์  
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  
8 นางสาวนภิส  ทนุพงษ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
9 นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   9 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
        1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

         พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
         85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ บ้านเสม็ดงาม ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2560 
     2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
         พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ  
         โรงเรียนวัดเนินโพธิ ์
  จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 จะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและ 

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 –  
นายก อบต.  พ.ศ.2564) เนื่องจากมีบางรายการท่ีไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561)  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) เพื่อรองรับในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รายละเอียดจะให้เจ้าหน้าท่ีน าเสนอ 

นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9  

กล่าวไว้ว่า ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

    เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

    ส าหรับรายละเอียดโครงการมีดังนี ้
   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า  500,000.- บาท 
   2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.หนองบัว  
       150,000.- บาท 
   3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองบัว – คมบาง  

    หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว เช่ือมต่อหมู่ท่ี 1 ต.คมบาง 2,220,000.-บาท 
   4.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประหยัดจิตร –  

      เกาะขวาง หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัวเช่ือม ต.เกาะขวาง  1,279,000.-บาท 
 5. โครงการปรับปรุงเส้นทางรอบป่าชายเลนบริเวณศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบ้าน 

    เสม็ดงาม หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัว  805,000.-บาท 
   6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
    -เครื่องพิมพ์  5,000.- บาท 
    -เครื่องท าน้ าเย็น  5,000.- บาท 
    -ล้อวัดระยะทาง  9,000.- บาท 
    -เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  25,000.- บาท  
   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
   1. โครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง   800,000.- บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  

ฉบับท่ี 1 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องขอจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 4 
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นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอเรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ทางฝ่ายบริหารเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ 
นายก อบต.  จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการ การบริการชุมชนและสังคม และจัดท าเพื่อบ าบัดความ 

เดือดร้อนของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
รายละเอียดของโครงการ จ านวนงบประมาณ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม จะให้
ปลัดและทางกองช่างได้น าเสนอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ 
หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว 6222 ลงวันท่ี  31 ตุลาคม 2559 
เรื่องการก าหนดหลักเกณธ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 
   ข้อ 2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสจ.) แล้วน าไปหัก
รายการเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
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 ข้อ 3 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว ดังนัน้ ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 2 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

        3.1 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน 
  3.2 ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดเงิน 
สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตาม ข้อ 2 และข้อ 3.1 
 ข้อ 4 ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
  4.1 เป็นโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือ
กิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 ท้ังนี้การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี ้

     4.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียง 
พอท่ีจะน าเงินสะสมท่ีมีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้าน
ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาท่ีเรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น ส่ิงสาธารณประโยชน์ขาดแคลน 
ช ารุด เสียหาย เป็นต้น 

    ปัจจุบัน ( ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม 2560) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มี 
เงินสะสม  10,302,605.85  บาท หักออก 

   -ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  2,727,000.- บาท 
   -ส ารองงบบุคลากรประมาณ 3 เดือน    1,507,407.00 บาท 
   -ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%              606,819.89  บาท 
   คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ 
   (6,068,198.85 – 606,819.89 = 5,461,378.96 บาท) 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย  

จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน  488,500.- บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกเป็นเงิน (5,461,378.96 –  
488,500) = 4,972,878.96   บาท 

    ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติจะให้ผู้อ านวยการกองช่างได้เป็นผู้น าเสนอ 
นายเทพรส ตุลารักษ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญสุข หมู่ท่ี 11  กว้าง 3 เมตร ยาว 230  
ผอ.กองช่าง  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตรและลงดินเสริม 

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ีตามแบบ (ท.1-01)  พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย งบประมาณ  488,500.- บาท 

   (ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
 โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนท่ีสัญจรใช้เส้นทางในการเข้าออกในการประกอบอาชีพ เนื่องจากถนนอยู่ใน
สภาพไม่ดี อาจเกิดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางได้   ประกอบกับเป็นโครงการลงทุนด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี 13 กันยายน 2559 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808.2/ว6222 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
5,461,378.96  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญสุข  เป็นเงิน  488,500.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลือ อยู่เป็นเงิน  
(5,461,378.96 – 488,500)  = 4,972,878.96   บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุม จะอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  10 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 
   3.3 เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

      พ.ศ.2561 

นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านนายกฯ ได้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะได้เสนอร่าง 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนัน้ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการณ์คลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

    1. สถานะการคลัง 
   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี ้
   1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน  24,244,455.86  บาท 
   1.2 เงินสะสม    จ านวน  10,289,105.85  บาท 
   1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    8,506,985.49  บาท 
   1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ 
     รวม       251,000.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
    (1) รายรับจริง    จ านวน  20,323,535.06  บาท 
         ประกอบด้วย 
         หมวดภาษีอากร   จ านวน       354,034.60  บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน      134,722.20  บาท 

           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน       199,176.61  บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    317,284.00  บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน       105,150.00  บาท 
           หมวดรายได้จากทุน  จ านวน              -     บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  10,229,372.65  บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน    8,983,795.00  บาท 
      (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  -     บาท 
      (3) รายจ่ายจริง   จ านวน     15,501,702.42  บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง    จ านวน  5,352,557.00  บาท 
    งบบุคลากร   จ านวน  5,670,328.00  บาท 
    งบด าเนินงาน   จ านวน  3,400,552.04  บาท 
    งบลงทุน   จ านวน     492,800.00  บาท 
    งบรายจ่ายอื่น   จ านวน   -   บาท 
    งบเงินอุดหนุน   จ านวน    585,465.38  บาท 
      (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   -   บาท 
      (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  6,039,000.00  บาท 
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      (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  -   บาท 
    ในส่วนของรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

2561 จะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประมาณการรายรับไว้ จ านวน  25,000,000.- บาท  
ปลัด อบต.  แยกเป็น (รายละเอียดตามเอกสาร) 
   หมวดภาษีอากร        237,600.00  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     255,300.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       160,000.00  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    400,100.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         23,000.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน     -   บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร           13,224,000.00  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           10,700,000.00  บาท 
   และประมาณการรายจ่ายไว้ จ านวน  25,000,000.00  บาท  แยกเป็น 
   งบกลาง      8,192,920.00  บาท 
   งบบุคลากร     8,826,480.00  บาท 
   งบด าเนินงาน     4,585,000.00  บาท 
   งบลงทุน     2,601,600.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน        794,000.00  บาท 
   สามารถแยกตามงานและงบรายจ่ายได้ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม 11,097,580.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไป     รวม   8,413,980.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        1,879,920.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       3,487,560.00 บาท 
   ค่าตอบแทน             35,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย        1,391,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ            625,000.00 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค           380,000.00 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์           558,100.00 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง            42,400.00 บาท 
   เงินอุดหนุน             15,000.00 บาท 
   งานบริหารงานคลัง    รวม   2,683,600.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,567,800.00 บาท 
   ค่าตอบแทน             74,000.00 บาท 
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   ค่าใช้สอย             90,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ            140,000.00 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์           811,800.00 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม         20,000.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม          20,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย               20,000.00 บาท 
   แผนงานการศึกษา    รวม    1,886,160.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม       477,600.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            477,600.00 บาท 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม    1,408,560.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           405,360.00 บาท 
   ค่าตอบแทน                5,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย            258,400.00 บาท 
   ค่าวัสดุ              295,800.00 บาท 
   เงินอุดหนุน             444,000.00 บาท 
   แผนงานสาธารณสุข    รวม          70,000.00 บาท 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม          70,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย               10,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ                60,000.00 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน    รวม   2,061,340.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,681,340.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,008,240.00 บาท 
   ค่าตอบแทน             55,800.00 บาท 
   ค่าใช้สอย           410,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ            165,000.00 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์             42,300.00 บาท 
   งานไฟฟ้าถนน     รวม      380,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย           130,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ              50,000.00 บาท 
   เงินอุดหนุน           200,000.00 บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม      195,000.00 บาท 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม      195,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย             90,000.00 บาท 
   เงินอุดหนุน           105,000.00 บาท 
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   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม      230,000.00 บาท 
   งานกีฬาและนันทนาการ    รวม        50,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย             50,000.00 บาท 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่   รวม      170,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย           140,000.00 บาท 
   เงินอุดหนุน             30,000.00 บาท 
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม        10,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย             10,000.00 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม   1,147,000.00 บาท 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   รวม   1,147,000.00 บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       1,147,000.00 บาท 
   แผนงานการเกษตร    รวม      100,000.00 บาท 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม        70,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย             40,000.00 บาท 
   ค่าวัสดุ              30,000.00 บาท 
   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม        30,000.00 บาท 
   ค่าใช้สอย             30,000.00 บาท 
   แผนงานงบกลาง    รวม   8,192,920.00 บาท 
   งบกลาง      รวม   8,192,920.00 บาท 
   ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่ายต้ังเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอให้ทุกท่านดูตาม 

เอกสารที่แนบแจกให้ 
นายชวลิต แก้วศรี ทุกท่านดูตามเอกสารแล้วมีความเห็นเช่นไร ก่อนท่ีจะลงมติรับหลักการหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณอย่างกว้างขวาง และมีมติรับหลักการ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 10 เสียง งด 
ออกเสียง 1 เสียง 
3.4 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายชวลิต แก้วศรี ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ  
ประธานสภาฯ  เรื่องหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายวรเทพ มัจฉาชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด อบต./เลขานุการสภา  ข้อ 103 คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไมน่้อยกว่า 3  

คน แต่ไม่เกิน 7 คน ทุกท่านในท่ีประชุมเห็นว่าควรจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน
เท่าใด 
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ท่ีประชุม  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  
เห็นชอบจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายชวลิต แก้วศรี เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน จึงขอให้มีการเสนอช่ือ 
ประธานสภาฯ  ผู้เป็นกรรมการและขอผู้รับรองสองคน เชิญเสนอเลือกทีละคนครับ และขอผู้รับรองสองคน  

เชิญเสนอเลือกทีละคนครับ 
นายไพศาล สารกาล ผมขอเสนอ นายอนุภาส  อินทาภรณ์  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่ นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล 
   ผู้รับรองคนท่ี 2  ได้แก่  นางบัวหลวง   ท่าเสม็ด 
นายชวลิต แก้วศรี ผมขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบหรือไม่ ท่ีเลือก นายอนุภาส  อินทาภรณ์   
ประธานสภาฯ  เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
นายจิตต์  แก้วศรี ผมขอเสนอ นายธงชัย  สมเจริญ  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 
นายชวลิต แก้วศรี ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1  นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี 
   ผู้รับรองคนท่ี 2  นางสายรุ้ง  อินทรโสภา 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุมเห็นชอบหรือไม่ท่ีเลือก นายธงชัย  สมเจริญ เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอเสนอ นายไพศาล  สารกาล เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1  นางสาวจริน  สมุทร์คีรี 
   ผู้รับรองคนท่ี 2  นายธงชัย  สมเจริญ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบหรือไม่ท่ีเลือก นายไพศาล  สารกาล เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
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นายชวลิต แก้วศรี สรุปคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
ประธานสภาฯ  1. นายอนุภาส   อินทาภรณ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
   2. นายธงชัย   สมเจริญ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
   3. นายไพศาล   สารกาล   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
   3.5 เรื่องก าหนดประชุมวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด อบต./เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานผลและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24  
ช่ัวโมง ต้ังแต่วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2560  
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และให้ 
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวัน  
ประชุมพิจารณา และก าหนดให้วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นวัน 
ประชุมวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีประชุมเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง   
1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล ขอรับการสนับสนุนรถเกรด เพื่อน ามาปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายเทพรส ตุลารักษ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ า ล าคลอง จะต้องแจ้งเจ้าท่า 
ผอ.กองช่าง  ภายในไม่เกิน 1 กันยายน นี้ ไม่เช่นนัน้จะมีความผิดตามกฎหมาย 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี เรื่องไฟฟ้าของหมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นางบัวหลวง ท่าเสม็ด เรื่องขอขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าท่ีช่วยด าเนินการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน)  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
นายชวลิต แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอนัดการประชุมครั้งหน้า เป็นการประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
   ผมขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม  12.00 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 


