
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกร์ท่ี  16   มีนาคม  2561  เวลา  13.00 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  13.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1/2561  มีรายละเอียดตามวาระการ 

ประชุมดังนี ้
1.1 เรื่องโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน 
   การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน โดยใช้หลัก 10 ข้อ คือ 
      01  สัญญาประชาคม 
      02  คนไทยไม่ท้ิงกัน 
      03  ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
      04  วิถีไทยวิถีพอเพียง 
      05  รู้สิทธิ์  หน้าท่ี  รู้กฎหมาย 
      06  รู้กลไกการบริหารราชการ 
      07  รู้รักประชาธิปไตย 
      08  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
      09  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      10  งานตามภารกิจของหน่วยงาน 

   โดยก าหนดให้จัดเวทีประชาคม จ านวน  4  ครั้ง 
   ครั้งท่ี 1  วันท่ี  21  กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม  2561 
      เรื่อง คนไทยไม่ท้ิงกันและชุมชนยู่ดีมีสุข 
   ครั้งท่ี 2  วันท่ี  21 มีนาคม – 10 เมษายน  2561 
      เรื่อง สร้างความรู้ในสิทธิ หน้าท่ีและการอยู่ร่วมกัน 
   ครั้งท่ี 3  วันท่ี  11 – 30  เมษายน  2561 
      เรื่อง ปรับเปล่ียนความคิด 
   ครั้งท่ี 4  วันท่ี  1 – 20  พฤษภาคม  2561 
      เรื่อง สร้างการรับรู้ ปรับทัศนคติเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   1.2 เรื่อง แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือ 

ขยะเปียกครัวเรือน 
    จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะ 

เปียกครัวเรือน” ณ ท่ีต้ังส านักงาน และขอความร่วมมือผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดท า “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน”  ในครัวเรือนของตน  รวมท้ังให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนในพื้นท่ี 
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ด าเนินการโดยใช้จุดพื้นท่ีท่ีต้ังส านักงานของส่วนราชการ หรือท่ีต้ังส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่ผู้สนใจ 

   1.3 เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2561 
    อ าเภอเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี  

22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอก าหนดให้วันท่ี  18  
มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยก
ฐานะต าบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือก าเนิดของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

    เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐาน 
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2561 ณ ลานขนถ่ายสินค้า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัย 
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561  มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  ไม่มีการขอแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุม    จ านวน 10 เสียง   

งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและ 

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 –  
นายก อบต.  พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 เนื่องจากมีบางรายการท่ีไม่ได้ต้ังไว้ใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี เพื่อรองรับในการใช้จ่ายเงินจากเงินสะสม รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
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นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นักวิเคราะห์ฯ  ว่าด้วยการจัดท 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 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
 เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
(ส าหรับรายละเอียดของแผนปรากฏในเอกสารที่แจกให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม) 
มีโครงการดังนี ้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
1. โครงการปรับปรุงร่องน้ าสาธารณประโยชน์ บริเวณท่ีสาธารณะดอนมะม่วงเช่ือมต่อ
คลองจันทร์ หมู่ท่ี 1  งบประมาณ  31,800.- บาท 
2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1  งบประมาณ  196,400.- บาท 
3. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณซอยท่าม่วง หมู่ 2  
    งบประมาณ  22,400.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายล าไย หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 205,000.-บาท 
5. โครงการปรับปรุถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า หมู่ท่ี 9 (ก่อนถึงประตูวัด 
    เนินโพธิ์ด้านตะวันตก)  งบประมาณ  496,600.- บาท 
6. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณซุ้มประตูวัดฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 9 
    งบประมาณ   264,00.- บาท 
7. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณศูนย์ทอเส่ือ หมู่ท่ี 10 
    งบประมาณ  250,000.- บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 แยกซ้าย (เสาคู่) หมู่ท่ี 11 งบประมาณ  
    136,000.- บาท 
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   9. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณ ซอย 4 หมู่ท่ี 11  
    งบประมาณ   462,000.- บาท 
10.โครงการงานมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม งบประมาณ  40,000.-บาท 
11.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ 12,000.-บาท 
12.โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน 
     ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ  3,000.- บาท 
13.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งบประมาณ  50,000.-บาท 

   14.โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
     สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ  120,000.- บาท 

   แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2 
   1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองบัว – คมบาง หมู่ท่ี 1  
       งบประมาณ  1,364,000.- บาท 
   2. โครงการรับปรุงถนนลาดยาง สายประหยัดจิตร – เกาะขวาง หมู่ท่ี 1  
       งบประมาณ  1,529,000.- บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่ีประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  

ฉบับท่ี 2 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.2 เรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 2 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอเรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม มีโครงการใดบ้าง 
ประธานสภาฯ   และจ านวนงบประมาณท่ีจะขออนุมัติใช้ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความจ าเป็น 
นายก อบต.  ท่ีจะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน 

ของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งรายละเอียดของโครงการ จ านวนงบประมาณ
และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมจะให้ปลัดและ ผอ.กองช่างได้น าเสนอให้ทางสภาฯได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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    (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

    (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

    ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยกับเกิดข้ึน  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพในระยะยาว 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี  26  ธันวาคม   
2560  เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.1 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  ข้อ 4 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกายน  2560  
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย  รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
 2.1.1 การใช้จ่ายเงินสะสม ควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวงั  เพื่อมิ
ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

    2.1.2.1 การตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่ง 
สมทบกองทุนฯส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท แล้วน าไปหัก
รายการเงินสะสมได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม 
 2.1.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารองเงนิสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี  
ดังต่อไปนี ้
 (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณ 6 เดือน 

 



-7- 

    (2) ส ารองจ่ายเงินประจ าท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงิน 
เบ้ียความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีท่ีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้า
ประมาณสามเดือน 
 (3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1  ข้อ 2.1.1.2 (1) และ(2) 
 2.1.3 ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงนิสะสม
ไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 2.1.3.1 โครงการท่ีด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง  ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
 2.1.3.2 โครงการหรือกิจการท่ีจะด าเนินการตอ้งอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม  กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าขึ้น เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาขน 
 2.1.3.3 ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 
 (1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน  ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 
 (2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร เช่น 
สร้าง / ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น  ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ธนาคารน้ าใต้ดิน  ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง 
 (3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น 
 (4) การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
 (5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐาน 
ด้านสังคม  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  เด็ก
ก าพร้า  ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 
 (6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคาร  สถานท่ีศึกษา  สนามเด็กเล่น  สร้าง
ปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
 (7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารร้านค้าชุมชน  ตลาดชุมชน 
 (8) ด้านสนับสนุนการท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้าง
ห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเท่ียว 
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    (9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
    (10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาด
เล็ก 
 อนึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การกีฬา หรือ
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล
ด้วย 
ปัจจุบัน ( ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ์ 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสม 9,841,934.14 บาท  หักออก 
-ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ         -     บาท 
-ส ารองงบบุคลากร ประมาณ 6 เดือน               4,049,382  บาท 
-ส ารองจ่ายประจ าท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้าประมาณ 3 เดือน 1,750,500 บาท 
-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%                          404,205.21  บาท 
 คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ 
( 4,042,052.14 – 404,205.21    =   3,637,846.93 ) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย 
จ านวน 10 โครงการ  เป็นเงิน  3,593,200  บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 
 ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกเป็นเงิน 
( 3,637,846.93 – 3,593,200  =  44,646.93  บาท ) 
 ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติจะให้ผู้อ านวยการกองช่างได้เป็นผู้น าเสนอ 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 1.โครงการปรับปรุงร่องน้ าสาธารณประโยชน์ บริเวณท่ีสาธารณะดอนมะม่วงเช่ือมต่อ 
ผอ.กองช่าง  คลองจันทร์  หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ขุดลอกร่องน้ า  ความ 

กว้างโดยเฉล่ีย  3  เมตร  ความลึกเฉล่ีย  1.80  เมตร  ความยาว  400  เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  790  ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัว) 
งบประมาณ  31,800.- บาท (ด้านการเศรษฐกิจ 00300  แผนงานการเกษตร  00320  
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  00322)  
หลักการและเหตุผล 
เพื่อปรับปรุงร่องน้ าให้สามารถรองรับน้ าและไหลได้สะดวกไม่มีส่ิงกีดขวางทางน้ า  
เตรียมพร้อมส าหรับการป้องกันปัญหาน้ าท่วมในหน้าฝน และสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วง
หน้าแล้งได้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีประกอบอาชีพในการท า
การเกษตร ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายจริงได้ท้ังส้ิน 
3,637,846.93 บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวด ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงร่องน้ าสาธารณประโยชน์ บริเวณท่ีสาธารณะดอนมะม่วง
เช่ือมต่อคลองจันทร์ หมู่ท่ี 1  เป็นเงิน  31,800.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลือ   
3,637,846.93 – 31,800  =  3,606,046.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงร่องน้ าสาธารณประโยชน์บริเวณท่ี 

สาธารณะดอนมะม่วงเช่ือมต่อคลองจันทร์ หมู่ 1 เป็นเงิน  31,800.- บาท  จ านวน 10 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว  ค่าเฉล่ียความลึกไม่น้อยกว่า 50  
ผอ.กองช่าง  เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ไม่มี Submersible Pump  ตามแบบกรมทรัพยากร 

น้ าบาดาล พร้อมทุบก าแพงวัดด้านข้างและท าประตูเหล็กบานเล่ือน จ านวน 1 ชุด  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว  1  ป้าย ท 
งบประมาณ  196,400.- บาท 
(ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน  00240  งานไฟฟ้า
ถนน  00242)  
หลักการและเหตุผล 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคของประชาชนในหมู่บ้าน  ซึ่งในช่วงฤดู
ร้อนหรือฤดูแล้งจะมีน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
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    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
3,606,046.93 บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่าย หมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน  196,400.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
3,606,046.93 – 196,400  =  3,409,646.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล เป็นเงิน  196,400.-บาท  

จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร – เกาะขวาง หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองบัว  
ผอ.กองช่าง  เสริมผิวจราจรเดิมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  4.50  เมตร ยาว  555  

เมตร ความหนา  0.05 เมตรหรือไม่น้อยกว่า  2,497.50  ตารางเมตรและตีเส้นจราจร
พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
งบประมาณ  1,529,000.- บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 

   โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ 
ใช้ถนน เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด  เสียหาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความเสียหาย
ในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
3,409,646.93  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร – เกาะขวาง หมู่ท่ี 1  เป็นเงิน  
1,529,000.- บาท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
3,409,646.93 – 1,529,000  =  1,880,646.93  บาท 
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นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร – 

เกาะขวาง หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน  1,529,000.- บาท จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1  
เสียง 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 4.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณบริเวณซอยท่าม่วง หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัว  
ผอ.กองช่าง  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว  9  เมตร   

เช่ือมต่อบ่อพักน้ าเดิม พร้อมฝังกลบเกล่ียแต่งเรียบและเทคอนกรีต ถนน คสล. กลับคืน  
(ตามแบบ อบต.หนองบัว) งบประมาณ  22,400.- บาท 
(ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบ าบัดน้ า
เสีย  00245) 
หลักการและเหตุผล 
 ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขังบริเวณซอยท่าม่วง โดยด าเนินการปรับปรุงทางระบายน้ าให้
สามารถระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
1,880,646.93  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ บริเวณซอยท่าม่วง หมู่ท่ี 2  เป็นเงิน  
22,400.- บาท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
1,880,646.93  -  22,400  =  1,858,246.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณ 

ซอยท่าม่วง หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  22,400.- บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายเทพรส  ตุลารักษ์ 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายล าไย หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองบัว  
ผอ.กองช่าง  กว้าง  3  เมตร  ยาว  95  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  285   

ตารางเมตรและลงดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นท่ี พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัว
ก าหนด  งบประมาณ  205,000.-บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนน เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่งความเสียหาย
ในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน 
1,858,246.93  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายล าไย หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน  
205,000.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่   
1,858,246.93 – 205,000  =  1,653,246.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยนายล าไย หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน  205,000.- บาท จ านวน  10  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า (ก่อนถึงซุ้มประตูวัดเนินโพธิ์ 
ผอ.กองช่าง  ด้านตะวันตก) หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองบัว  รื้อถอนผิวจราจรเดิมออกและท าการลงหินคลุกบด 

อัดแน่นเกล่ียแต่งเรียบ ความหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พร้อมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ความหนา 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร ระยะทาง  155 เมตร  
 



-13- 

 หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  775 ตารางเมตร ตีเส้นจราจร พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองบัว)  
งบประมาณ 496,600.- บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนน เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความเสียหาย
ในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ท้ังส้ิน  
1,653,246.93 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า (ก่อนถึงซุ้มประตูวัด
เนินโพธิ์ด้านตะวนัตก) หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน 496,600.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่   
1,653,246.93 – 496,000  =  1,156,646.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า  

หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน  496,600  บาท จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 7.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ บริเวณซุ้มประตูวัดเนินโพธิ์ฝ่ังตะวนัออก  
ผอ.กองช่าง  หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองบัว 
   โดยท าการฝังท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 บริเวณข้างทางขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว   

59 เมตร พร้อมบ่อพักน้ า คสล. จ านวน 5 บ่อ พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ
ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองบัว)  งบประมาณ  264,000.- บาท 

   (ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน   00240  
งานบ าบัดน้ าเสีย 00245) 
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   หลักการและเหตุผล 
   โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง โดยปรับปรุงทางระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้สะดวกขึ้น 
ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ท้ังส้ิน 
1,156,646.93  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณซุ้มประตูวัดเนินโพธิ์ฝ่ัง
ตะวันออก หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน 264,000.-บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่   
1,156,646.93 – 264,000  =  892,646.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณซุ้มประตู 

วัดเนินโพธิ์ฝ่ังตะวนัออก หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน  264,000.- บาท จ านวน  10 เสียง งดออก
เสียง  1  เสียง 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 8.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ บริเวณศูนย์ทอเส่ือ หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองบัว  
ผอ.กองช่าง  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว  65  เมตร พร้อม 

บ่อพักน้ า จ านวน 6 บ่อ ฝังกลบเกล่ียแต่งเรียบและป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้าย
ช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองบัว) งบประมาณ 250,000.- บาท 

   (ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะและชุมชน  00240  
งานบ าบัดน้ าเสีย  00245) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง ปรับปรุงทางระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้สะดวกขึ้น 
ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ท้ังส้ิน  
892,646.93  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณศูนย์ทอเส่ือ หมู่ท่ี 10 เป็นเงิน  
250,000.- บาท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
892,646.93 – 250,000  =  642,646.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณบริเวณศูนย์ทอ 

เส่ีอ หมู่ท่ี 10 เป็นเงิน 250,000.-บาท  จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 แยกซ้าย(เสาคู่)หมู่ท่ี 11ต าบลหนองบัว  
ผอ.กองช่าง  กว้าง  3  เมตร  ยาว  61  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า   

183  ตารางเมตรและลงดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นท่ี พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป่ายช้ัวคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต,
หนองบัว) งบประมาณ  136,000 บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของระชาชนในการใช้
ถนน เนื่องจากถนมีสภาพช ารุด เสียหายอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความเสียหายใน
ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
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    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ท้ังส้ิน   
642,646.93 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 แยกซ้าย (เสาคู่) หมู่ท่ี 11  
เป็นเงิน  136,000.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
642,646.93    136,000  =  506,646.93  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ซอย 5 เช่ือมซอย 8  

หมู่ท่ี 11 เป็นเงิน  136,000.- บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 10.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ บริเวณซอย 4 หมู่ 11 ต าบลหนองบัว โดย 
ผอ.กองช่าง  ท าการวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว 100 เมตร พร้อมบ่อ 

พักน้ า จ านวน 9 บ่ และฝังกลบแต่งเรียบ พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ าข้างทาง ขนาดปาก
บนกว้าง 1 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1 เมตร และประตูน้ า คสล. จ านวน 1 ตัว พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.หนองบัว)
งบประมาณ  462,000.- บาท (ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200  แผนงานเคหะ
และชุมชน  00240   งานบ าบัดน้ าเสีย  00245) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง ปรับปรุงทางระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้สะดวกขึ้น 
ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2560 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ท้ังส้ิน  
506,646.93  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะบริเวณซอย 4 หมู่ท่ี 11 เป็นเงิน  
462,000.- บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
506,646.93 – 462,000  =  44,646.93  บาท 
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นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ าสาธารณะ บริเวณซอย 4  

หมู่ 11 เป็นเงิน  462,000.- บาท  จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอืน่ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  16.00 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 
 

 

 
 
 
 


