
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกร์ท่ี  11   พฤษภาคม  2561  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 จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีครับผู้บริหาร  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2561 มีรายละเอียด 

วาระการประชุมดังนี ้
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ 1.1 เรื่องโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ณ บ้านเสม็ดงาม  
เลขานุการสภา  หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
    เมื่อวันท่ี  18  เมษายน  2561  คณะกรรมการด าเนินงานจัดต้ังสวน 

พฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นท่ีหมู่บ้าน
เสม็ดงาม บริเวณท่ีจะด าเนินการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เพื่อ
ส ารวจผังบริเวณก่อสร้างและวางแบบแปลนพื้นท่ีจากสถานท่ีจริง เสร็จแล้ว ได้มีการประชุม
คณะกรรมการฯและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ณ ค่ายตากสินจันทบุรี ซึ่งได้ข้อสรุปการ
ด าเนินงานดังนี ้

   1. คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปกร จะเป็นผู้วางแผนออกแบบพื้นท่ีก่อสร้าง อาคารต่างๆ 
จัดแบ่งโซนเพาะปลูกพันธ์ไม้ชายเลน ออกแบบภูมิทัศน์พื้นท่ี และประมาณราคาการ
ก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอเรื่องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
   3. คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องขออนุมัติจากสภานิติบัญญัติเพื่อจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะใช้ 

เวลาด าเนินการประมาณ 2 – 3 เดือน ในระหว่างนี้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการ
เตรียมการเสนอส านักพระราชวังเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โครงการนี้ด้วย 

   1.2 เรื่องรายงานผลการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเรือหลวงโพธิ์สามต้น 
   ความเป็นมาของเรือหลวงโพธิ์สามต้น 
    เรือหลวงโพธิ์สามต้น เป็นเรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝ่ัง  ต่อขึ้นจากอู่ต่อเรือเลกเฟิร์น 

คอนสติกช่ัน เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เดิมเรือล านี้ช่ือเรือ HMS มินสเทรล ซึ่ง 
สหราชอาณาจักรมอบให้ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2490 กองทัพเรือไทยซื้อ
ต่อมาเพื่อน ามาใช้ในภารกิจกวาดทุ่นระเบิดบริเวณสัตหีบและท่ีอื่นๆ ท่ีสัมพันธมิตรมาวางไว้
ในช่วงระหว่างสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ในปี พ.ศ.2496 เรือหลวงโพธิ์สามต้น เป็นเรือฝึก
นักเรียนนายเรือ และมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานสวนสนามทางเรือ ในพิธีราชาภิเษกพระ
ราชินีอลิซาเบทท่ี 2 ณ ประเทศอังกฤษ แต่เดิมหมายเลขประจ าเรือ คือ หมายเลข 1 สังกัด
กองเรือทุ่นระเบิด ต่อมาเปล่ียนเป็น 415 สังกัดกองเรือฟริเกต และสุดท้ายย้ายกลับมา 
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กองเรือทุ่นระเบิด ใช้หมายเลข 611 หลังปลดระวางประจ าการ มีการน าเรือหลวงโพธิ์สาม
ต้นไว้บริเวณกรมอู่ทหารเรือ  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 คุณลักษณะท่ัวไป ความยาวตลอดล า  67.50 เมตร ความกว้าง 10.68 เมตร กิน
น้ าลึก 2.90 เมตร ระวางขับน้ าปกติ  1,097 ตัน สูงสุด  1,350 ตัน ความเร็วสูงสุด 16 
นอต ระยะปฏิบัติการไกลสุด  3,920 ไมล์ ท่ี 10 นอต ก าลังพลประจ าเรือ  105 นาย 
ความเป็นมาในการขอรับเรือโพธิ์สามต้น มาไว้ ณ จังหวัดจันทบุรี 
1.2.1 คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามได้แจ้งความประสงค์เรือ
หลวงโพธิ์สามต้น ของกองทัพเรือซึ่งปลดประจ าการ เพื่อจัดท าเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัด
จันทบุรี ณ บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เนื่องจากช่ือของเรือ สอดคล้องกับใน
ประวัติศาสตร์ เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 แก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้ยกทัพเรือออกจากจังหวัดจันทบุรี เลียบชายฝ่ังทะเลเข้าสู่แม่น้ าเจ้าพระยาและรบชนะ
พม่า สามารถยึดค่ายโพธิ์สามต้นได้ส าเร็จ 
1.2.2 คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ขอให้จังหวัดจันทบุรีเป็น
เจ้าภาพในการขอรับมอบเรือหลวงโพธิ์สามต้นจากกองทัพเรือ โดยมีนายอัครวัฒน์  มั่นปิยะ
พงศ์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการลากจูงเรือ จ านวน 3,000,000 บาท   
1.2.3 จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือท่ี จบ 0031/5001 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2555 ถึงผู้
บัญชาการกองทัพเรือ เรื่อง ขอรับมอบ ร.ล.โพธิ์สามต้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ตามความประสงค์ของคณะกรรมการมูลนิธิและมีค าส่ังจังหวัด
จันทบุรี ท่ี 805/2555 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนา ร.ล.โพธิ์สามต้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อจัดท าโครงการ
พัฒนา ร.ล.โพธิ์สามต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 
1.2.4 จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบเงินจาก นายอัครวัฒน์  มั่นปิยะพงศ์ จ านวน  
3,000,000 บาท  และได้เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี ช่ือบัญชี 
“กองทุนน า ร.ล.โพธิ์สามต้นประดิษฐาน ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม” เพื่อฝากเงินจ านวน 
3,000,000 บาท โดยผู้มอี านาจในการถอนเงิน ประกอบด้วย นายณรงค์  ธีรจนัทรางกูร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอัครวัฒน์  มั่นปิยะพงศ์  กรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถาน
อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม  นายสมบัติ  นงนุช  วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเงินดังกล่าวได้ถูก
เบิกถอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
1.2.5 ระหว่างรอการด าเนินการรับโอนเรือจากกองทัพเรือ เรือหลวงโพธิ์สามต้นได้จมลงสู่
ท้องทะเล นายอัครวัฒน์  จึงได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีกจ านวน 2,500,000 บาท เพื่อจ่าย
ให้แก่ผู้รับเหมาท าการกู้เรือ 
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   1.2.6 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มีหนังสือท่ี กห 0502/913 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม  
2555 เรื่องอนุมัติโอนเรือโพธิ์สามต้น และให้จังหวัดจัดท าหนังสือยืนยันจะไม่เปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เรือโพธิ์สามต้นซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีหนังสือยืนยัน ตามหนังสือท่ี จบ 
0031/9579 ลงวันท่ี  17 กรกฎาคม 2555 
1.2.7 กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดท าหลักฐานการโอนเรือโพธิ์สามต้นพร้อมพัสดุและอุปกรณ์
ประจ าเรือ จ านวน 11 รายการ โดยวิธีการโอนให้จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือท่ี           
กห  0524/1358 และจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามในหลักฐานการโอนเมื่อวันท่ี 15 
สิงหาคม 2555 
1.2.8 จังหวัดจันทบุรีได้แต่งต้ังให้ นายอัครวัฒน์  มั่นปิยะพงศ์  เป็นผู้ประสานงานกับ
กองทัพเรือในการติดต่อลากจูงและการเก็บกู้เรือโพธิ์สามต้นมาไว้ ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม 
โดยใช้งบปราณในการอัญเชิญเรือโพธิ์สามต้นมาประดิษฐาน ณ อนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้าน
เสม็ดงาม จ านวน 5,500,000 บาท 
1.2.9 Sang Charon Shipping Industry Company Limited ได้ท าการเก็บกู้เรือและ
ลากจูงเรือโพธิ์สามต้นถึงหน้าอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 
2555 เวลา 18.00 น. 
1.2.10 ปี 2556 มูลนิธิได้จัดท าโครงการปรับปรุงเรือหลวงโพธิ์สามต้นและภูมิทัศน์
อนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายเกรียงเดช  เข็ม
ทอง) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว โดยโครงการมีระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม 
2557 – ธันวาคม 2560 โดยใช้งบประมาณจากมูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ด
งาม  
1.2.11 ปี 2558 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ขอทราบความ
คืบหน้าในการด าเนินการ ซึ่งในขณะนั้นพบว่าเรือโพธิ์สามต้นช ารุด จังหวัดจันทบุรี จึงได้
ขอรับการสนับสนุนช่างเทคนิค ซึ่งผลการส ารวจพบว่ามีความเสียหายหลายจุดและได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหา เป็นเงินท้ังส้ิน 184,150 บาท และได้มี
ความเห็นว่าควรน าเรือโพธิ์สามต้นขึ้นวางบนบกในโอกาสแรก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จันทบุรีก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา ร.ล.โพธิ์สามต้น ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามค าส่ังจังหวัดจันทบุรี ท่ี  805/2555 ลงวันท่ี 30 เมษายน 
2555 แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ ให้เล่ือนการประชุม
ออกไป เนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ี 
1.2.12 ปี 2560 จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือท่ี จบ 0031/8887 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 
2560 ถึงผู้บัญชาการกองทัพเรือ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรด าเนินการส ารวจและ
ประมาณการราคาซ่อมแซมเรือหลวงโพธิ์สามต้น 
1.2.13 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 พลเรือตรีพิเชษฐ์  วันหว่าน พร้อมคณะเข้า
ส ารวจประเมินเรือโพธิ์สามต้น และได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเรือในเบ้ืองต้น 



-5- 

   1.2.14 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มีหนังสือท่ี กห 0508/295 ลงวันท่ี 14  
มีนาคม 2561 แจ้งการส ารวจและประมาณการราคาซ่อมแซมเรือโพธิ์สามต้น 
1.2.15 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 พลเรือเอกพัชระ  พุ่มพิเชษฐ์ ท่ีปรึกษา(พิเศษ) ทร. 
และประธาน กบท.ทร. พลเรือโทเสรีภาพ  สุขเจริญ  ท่ีปรึกษา ทร.และรองประธาน 
กบท.ทร.และพลเรือตรีธานี  แก้วเก้า รองผอ.ศูนย์อ านวยการการท่องเท่ียว ทร.และคณะได้
ตรวจเย่ียมเรือโพธิ์สามต้นและได้ให้ค าแนะน าให้บริหารจัดการเรือ ด้วยการน าเรือไว้ใน
ทะเลและจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวใต้น้ า 
1.2.16 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 บุคลากรจากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้ลงพื้น
ท่ีมาติดตามความคืบหน้าและน าธงราชนาวี จ านวน 2 ผืน ลงจากเรือโพธิ์สามต้น 
แนวทางการซ่อมแซมเรือโพธิ์สามต้น แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. การซ่อมแซมตัวเรือ เพื่อให้เรือคงสภาพไว้และสามารถลอยน้ าได้ 
   1.1 ข้อแนะน าในการซ่อมท าและการดูแลรักษา 
 1.1.1 เรือต้องเข้ารับการซ่อมท าจากอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี 

         ไม่มีรองรับ 
 1.1.2 การล าเลียงเรือไปซ่อมท าติดปัญหาในเรื่องของตัวเรือใต้แนวน้ าท่ีมีรูผุทะลุ 

         จ านวนมาก 
1.1.3 ในกรณีท่ีสามารถซ่อมท าให้เรือมีสภาพดีได้นั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแล 
         รักษาและการซ่อมท าตามวงรอบค่อนข้างสูง เนื่องจากเรือท่ีจอดอยู่ในน้ า 
          จะทรุดโทรมเร็ว 
1.1.4 ต้องจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลเรือตลอด เพื่อป้องกันน้ าเข้าเรือ 
1.1.5 เกิดอุปสรรคในการเยี่ยมชมเรือหลายประการ เช่น การขึ้น – ลง การรักษา 
         ความปลอดภัยเป็นต้น 

      1.2 การประมาณการราคาในการซ่อมแซม 
    1.2.1 กองแผนและประมาณการช่างอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ  

         ไม่ได้ประมาณการราคาในการซ่อมแซมเรือให้เนื่องจากคิดว่าการซ่อมแซม  
         ให้เรือลอยน้ าได้ น่าจะเป็นการซ่อมท าท่ีไม่คุ้มค่า อีกท้ังยังส้ินเปลือง 
         งบประมาณในการดูแลรักษาและการซ่อมแซมบ ารุงตามวงรอบอีก 

   2. การซ่อมแซมโดยการสร้างตัวเรือขึ้นใหม่ เพื่อน าไปวางบนฐานแท่นบนบกท่ีเตรียมไว้  
    แล้วน าส่วนประกอบตัวเรือบนชั้นดาดฟ้ามาติดต้ัง (ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง 
    แบบเรือท่าจีนท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร) 

      2.1 กระบวนการซ่อมท าเรือ 
    2.1.1 สร้างฐานแท่นรองรับตัวเรือในพื้นท่ีท่ีต้องการ 
    2.1.2 สร้างตัวเรือขึ้นใหม่ แล้วน ามาติดต้ังบนฐานแท่น 
    2.1.3 ตัดส่วนประกอบตัวเรือและน ามาติดต้ังบนตัวเรือใหม่ 
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    2.1.4 ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ 
    2.1.5 ปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องต่างๆ 
       2.2 การประมาณการราคา 
    2.2.1 ราคาประมาณการในการท าฐานแท่นรองรับตัวเรือ การสร้างตัวเรือขึ้นใหม่  

         และการติดต้ังส่วนประกอบตัวเรือ ประมาณ 50,000,000 บาท ณ ปี  
         2560 (คิดจากงบประมาณซ่อมท าเรือท่าจีน เมื่อปี 2545 ราคา  
         32,000,000 บาท เพิ่มข้ึนจากเดิมปีละ 3% เป็น 50,000,000 บาท) 
2.2.2 ราคาประมาณการในการปรับปรุงภายในห้องต่างๆ เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์  
        ประมาณ 53,000,000 บาท ปี 2560 (คิดจากงบประมาณซ่อมท าเรือ 
        ท่าจีน ในปี 2545 ท่ีราคา 34,000,000 บาท เพิ่มข้ึนจากเดิม ปีละ 3%  
        เป็น 53,000,000 บาท 

      2.3 การดูแลรักษาเรือ 
    2.3.1 จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาเรือ 
    2.3.2 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
    2.3.3 ก าหนดวงรอบในการตรวจสอบและซ่อมท าเรือ 
    สรุปข้อหารือแนวทางการบริหารจัดการเรือหลวงโพธิ์สามต้น เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  

26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ท่ีมี นางกานต์เปรมปรีด์    
ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ได้ข้อสรุปให้มีการท า
ประชาพิจารณ์ สอบถามความเห็นของประชาชนจังหวัดจันทบุรีว่าเห็นควรให้มีการน าเรือ
ขึ้นตั้งบนบก หรือด าเนินการอย่างอื่น โดยให้วัฒนธรรมจังหวัดไปออกแบบสอบถามความ
คิดเห็น 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี 1.3 เรื่องแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง สาวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ี
ต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 

    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินสะสมและได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการจากส่วนภูมิภาค จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมข้ึน 
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    การจัดท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบนี้ มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี 1.4 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ (รอบเดือนเมษายน 2561) 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2561 มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยนายอ านวย หมู่ 8 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมโภชน์  ชินวงค์ เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง 
นายก อบต.  ถนน คสล.ซอยนายอ านวย หมู่ท่ี 8 ได้ประมาณการระยะทางไว้ 100 เมตร แต่ เมื่อจะ 

ด าเนินการก่อสร้างได้ไปวัดระยะทางก่อนด าเนินการ ได้ระยะทางไม่ถึงตามท่ีต้ังข้อบัญญัติ
ไว้ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายละเอียดจะให้ทาง
กองช่างได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

นายเทพรส  ตุลารักษ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ผอ.กองช่าง  ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข 

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
มีรายละเอียดดังนี้ 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง 
ข้อความเดิม 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายอ านวย หมู่ท่ี 8 จ านวน 215,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอ านวย หมู่ท่ี 8 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และ
ลงดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายช่ัวคราว 1 
ป้าย 
ข้อความใหม่ 
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายอ านวย หมู่ท่ี 8 จ านวน 210,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอ านวย หมู่ท่ี 8 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร และ
ลงดินเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และป้ายช่ัวคราว 1 
ป้าย 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับจะอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาย 

อ านวย หมู่ 8 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ มีผู้ใดจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอยางมะตอย เพื่อน าไปซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
นายจินต์ แก้วศรี  ผมขอโคมไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี เรื่องไฟตกไฟดับ โดยเฉพาะสายเมนในหมู่บ้าน ขอให้ด าเนินการหรือหาวิธีแก้ไขด้วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นางบัวหลวง ท่าเสม็ด ขอให้ด าเนินการแก้ไขหรือเปล่ียนประตูกั้นน้ าเค็มในหมู่บ้าน ขณะนี้ช ารุดเสียหาย กลัวว่า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 น้ าเค็มจะไหลเข้าร่องน้ าการเกษตร ซึ่งจะท าให้พืชผลการเกษตรเสียหายได้ 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา อนามัยเสม็ดงาม ขอถังขยะท่ีแยกประเภท น าไปวางท่ีอนามัยให้ด้วย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ 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 
 
 


