
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2560 
วันอังคารที่  12  ธันวาคม  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 านักปลัด 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   8 คน 
 
 
 



-2- 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต  แก้วศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  
ประธานสภาฯ  2560  ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี้ 
   1.1 เรื่องแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี พ.ศ.2561   

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี ได้จัดท าแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1   วันพุธท่ี   4   เมษายน  2561 
ครั้งท่ี 2   วันพฤหัสบดีท่ี  5  กรกฎาคม  2561 
ครั้งท่ี 3   วันพฤหัสบดีท่ี  4  ตุลาคม  2561 
1.2 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ด้วยอ าเภอเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ว่าได้ก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีบุคคลอยู่ในความดูแล 
หรือมีผู้ป่วยท่ีจะต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล 
โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า  พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
1.3 เรื่องการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2560 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ดังนี ้
1. ให้แต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
2. ให้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบหมายให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 3.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3.2 จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินการและประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนท่ีหลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์สายด่วน  สายตรง  ส่ือออนไลน์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ท้ังนี้ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 3.4 จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ี (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ท้ังนี้ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 รวบรวมข้อมูลของประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือ เสนอต่อคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 3.6 ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 3.7 รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง)  ทราบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 3.8 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2560   

จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญทางผู้บริหารน าเสนอด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
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   3.1 เรื่องการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าท่อเพื่อการเกษตร 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เนื่องจากทาง อบต.ได้ด าเนินการจัดท าโครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร  หมู่ท่ี 1   
นายก อบต.  หมู่ท่ี 2  และหมู่ท่ี  8  เสร็จส้ินไปแล้วบางส่วน  ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและต่อเนื่อง 

ไปถึงฤดูร้อน จะต้องเตรียมการรับกับภัยแล้ง  และเตรียมการบริหารจัดการการใช้น้ า
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ จึงต้องมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าท่อเพื่อการเกษตร 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อจัดสรรแบ่งปันน้ าระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เพียงพอยุติธรรมและรวดเร็ว 
2. เพื่อดูแลบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าและระบบท่อส่งน้ าให้อยู่ในสภาพที่ดี 
3. เพื่อเป็นองค์กรมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
5. เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างประหยัด 
6. เพื่อให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
- ให้ด าเนินการ จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร กลุ่มเกาะพลอง ปลายเนินและเนินโพธิ์บน 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารของกลุ่มฯ โดยมีตัวแทนจากท้ังสามหมู่บ้าน 
- มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ าท่อเพื่อการเกษตร 
-ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับต าบล (หนองบัว) ท าหน้าท่ีติดตามการด าเนินการ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มผู้ใช้น้ าท่อเพื่อการเกษตร 

ท่ีประชุม  ได้มีการพิจารณา แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จนได้ข้อสรุปดังนี้ 
   1.ให้ผู้ใช้น้ าท่อเพื่อการเกษตร รวมตัวจัดต้ังเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร กลุ่มเกาะพลอง   

กลุ่มปลายเนินและกลุ่มเนินโพธิ์บน 
2. ด าเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ 
3. จัดท าระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ าฯ 
4. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 , ข้อ 2 , ข้อ 3  เสร็จส้ินแล้วเสนอมาทาง อบต. เพื่อ อบต. 
จะด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในระดับต าบลต่อไป 

นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติท่ีประชุมสภาฯ ด้วยครับว่าจะเห็นชอบตามท่ีเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบ จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง 
   3.2 เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการ 

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนา ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเสนอด้วยครับ 
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นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี -ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ท่ี 197/2558 ลงวันท่ี  15  ธันวาคม   
นักวิเคราะห์ฯ  2558  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้แต่งต้ัง   

นายอนุภาส  อินทาภรณ์ , นายวรพงษ์  เงินจินดาสุข , นายไพศาล  สารกาล  เป็น
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระการด ารง
ต าแหน่งลงเมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2560 

   -ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ท่ี 198/2558  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้แต่งต้ัง นายจินต์  
แก้วศรี , นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี , นางสาวจริน  สมุทร์คีรี เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งลงเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 
ซึ่งกรรมการท้ัง  2  ชุด ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง จึงจ าเป็นต้องมีการเลือกชุดใหม่ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 และข้อ 28 

นายชวลิต  แก้วศรี ต่อไปจะขอให้สมาชิกสภาฯ ได้คัดเลือกกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 
ประธานสภาฯ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวน  3  ท่าน 
   ขอให้เสนอและขอผู้รับรอง 
นายธงชัย  สมเจริญ ผมขอเสนอ   นายอนุภาส   อินทาภรณ์   เป็นกรรมการ 
รองประธานสภาฯ 
นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล  ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 1 
นายจินต์  แก้วศรี  ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ผมขอเสนอ  นายวรพงษ์   เงินจินดาสุข   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 9 
นายไพศาล  สารกาล  ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 11 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด  ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 10 
นางสายรุ้ง  อินทรโสภา ขอเสนอ   นายไพศาล   สารกาล   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 11 
นางสาวจริน  สมุทร์คีรี  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ท่ี 10 
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นายธงชัย  สมเจริญ  ขอรับรอง 
รองประธานสภาฯ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท้ัง 3 ท่าน จะเป็นกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองบัว ประกอบด้วย 
   1. นายอนุภาส  อินทาภรณ์ 
   2. นายวรพงษ ์  เงินจินดาสุข 
   3. นายไพศาล  สารกาล 
   ซึ่งทาง อบต.จะได้ออกค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 
ท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคัดเลือก  จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

จ านวน  3  ท่าน 
   ขอให้เสนอและขอผู้รับรอง 
นายอนุภาส  อินทาภรณ์ ผมขอเสนอ นายจินต์   แก้วศรี   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายวรพงษ์  เงินจินดาสุข  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล ขอเสนอ  นายอลงกรณ์   โพธิ์มณี เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายจินต์  แก้วศรี  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นางสาวจริน  สมุทร์คีรี  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด ขอเสนอ  นางสาวจริน   สมุทร์คีรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
นางสายรุ้ง  อินทรโสภา  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายอนุภาส  อินทาภรณ์  ขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท้ัง  3  ท่าน จะเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ประกอบด้วย 
   1. นายจินต์ แก้วศรี 
   2. นายอลงกรณ์ โพธิ์มณ ี



-7- 

   3. นางสาวจริน สมุทร์คีรี 
   ซึ่งทาง อบต.จะได้ออกค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 
ท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีคัดเลือก จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
   3.3 เรื่องขอจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2561  ครั้งท่ี  1 
   1. โครงการวางท่อส่งน้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 8  ต าบลหนองบัว  บริเวณปากซอยรวม 

ใจ 2 เช่ือมต่อถนนญาณวิโรจน์  รวมความยาวท่อส่งน้ าดิบไม่น้อยกว่า  370  เมตร พร้อม
อุปกรณ์ต่อเช่ือมและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  2  ป้าย   รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองบัว ก าหนด  งบประมาณ  168,400.- บาท 
2. โครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัว บริเวณซอยอาจารย์สิริ  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  90  เมตร และซอยศรีพงษ์  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  150  
เมตร  รวมความยาวท่อส่งน้ าดิบไม่น้อยกว่า  240  เมตร  พร้อมอุปกรณ์ต่อเช่ือมและ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  2  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัว  
ก าหนด  งบประมาณ  182,200.-บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอเรื่องการขอจ่ายเงินสะสมว่ามีเหตุผลความจ าเป็นเช่นไร 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีทาง อบต.ได้ด าเนินการ 
นายก อบต.  โครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 8 ไปแล้วบางส่วน แต่ยัง 

ไม่ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการรับภัยแล้ง โดยเฉพาะการขาดน้ าเพื่อ
การเกษตรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนท่ีระบบท่อน้ าดิบไปยังไม่ถึง ได้มีน้ า
ใช้ในฤดูแล้ง  จึงเสนอโครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรได้  ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อม  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดของ
โครงการ  จ านวนงบประมาณและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม จะให้ปลัดและทางกอง
ช่างได้น าเสนอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
ปลัด อบต.  ประกอบด้วย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน  การเก็บรักษา 

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89  ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
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(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอทาจะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น   โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 6222  ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2559   
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  เศรษฐกิจและสังคม ภายในท้องถิ่น  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  13  กันยายน  2559 
 ข้อ 2  ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมท่ีส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสจ) แล้วน าไปหัก
รายการเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไมไ่ด้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 ข้อ 3  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 2 ไปใช้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น  ประมาณสามเดือน 
 3.2 ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2 และข้อ 3.1 
 ข้อ 4 ลักษณะและประเภทโครงการท่ีสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
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    4.1 เป็นโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการท่ีจะท า
เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89  ท้ังนี้การน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 4.1.1 โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
การสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 
 4.1.1.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะ
น าไปจัดท าโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาน าเงินสะสมท่ีมีอยู่ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน
ด้านดังกล่าว  โดยเฉพาะปัญหาท่ีเรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น ส่ิงสาธารณประโยชน์ขาด
แคลน  ช ารุด  เสียหาย เป็นต้น 
 ปัจจุบัน ( ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  2560 ) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    
มีเงินสะสม  10,174,663.14  บาท 

   หักออก  - ส ารองงบบุคลากรประมาณ 9 เดือน     4,770,000        บาท 
              - ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%                     540,466.31   บาท 
   คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้  

(5,404,663.14 – 540,466.31  =  4,864,196.83  บาท)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  350,600  บาท (สามแสนห้าหมื่นหกร้อย
บาทถ้วน) 

ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกเป็นเงิน (4,864,196.83 – 
350,660)  =   4,513,596.83   บาท  ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีจะขออนุมัติให้
กองช่างได้เป็นผู้น าเสนอ 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ มีโครงการท่ีจะขออนุมัติ  2  โครงการ 
ผอ.กองช่าง  1. โครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร  หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัว   บริเวณซอยอาจารย์สิริ   

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  90  เมตร และซอยศรีพงษ์  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  240  
เมตร  พร้อมอุปกรณ์ต่อเช่ือม และติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  2  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัวก าหนด  งบประมาณ  182,200  บาท           
(ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานการเกษตร  00320 งานส่งเสริมการเกษตร  00321) 
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    หลักการและเหตุผล 
    เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มีน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดู 

แล้ง  เป็นการจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. โครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 8  ต าบลหนองบัว บริเวณปากซอยรวมใจ 2  
เช่ือมต่อถนนสายญาณวิโรจน์  รวมความยาวท่อส่งน้ าดิบไม่น้อยกว่า  370  เมตร  พร้อม
อุปกรณ์ต่อเช่ือมและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  2  ป้าย รวยละเอียดตาม
แบบ อบต.หนองบัวก าหนด  งบประมาณ  168,400  บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานการเกษตร  00320 งานส่งเสริมการเกษตร  00321) 

หลักการและเหตุผล 
    เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มีน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดู 

แล้ง  เป็นการจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 808.2/ว 6222 ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2559 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
4,864,196.83  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  โครงการวางท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 8 จ านวน 2 
โครงการ เป็นเงิน  350,600  บาท 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถ
ใช้ได้อีกเป็นเงิน (4,864,196.83 – 350,600) = 4,513,596.83  บาท 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์  สามารถ 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  350,600  บาท  ด้วยเสียง  10  
เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้มีผู้ใดเสนอบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ท่ีส านักงาน อบต. ในวันท่ี  29  ธันวาคม  2560   
นายก อบต.  เวลา  07.00 น. นิมนต์พระ  9  รูป  ขอกับข้าว หมู่ละ 1 อย่าง มีการจับของขวัญ  

ห่อละไม่ต่ ากว่า  500 บาท 
นายวรพงษ์  เงินจินดาสุข เรื่องการวางสายโทรศัพท์  ไฟฟ้า  อินเตอรเ์น็ต ตามริมทางในหมู่บ้าน  มองดูไม่เป็น 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 2 ระเบียบ  รกรุงรัง มองแล้วไมสวยงาม 
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นายจินต์   แก้วศรี เรื่องงบลงหินคลุก  ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน  ทาง อบต.พร้อมท่ีจะด าเนินการได้เมื่อใด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8  
นายชวลิต  แก้วศรี มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


