
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2/2561 
วันศุกร์ท่ี  14   ธันวาคม  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 นายวินัย      เจริญงาม รองนายก อบต.หนองบัว วินัย เจริญงาม  
3 นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ เลขานุการนายก ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
4 นายวรเทพ  มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
5 นายวรวิช   กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
6 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
7 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   7 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี 1.1 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลใน 
ประธานสภาฯ  การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อเป็นการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลใน 

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

    1.การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาราคา 
ยางพาราตกต่ า ดังนี้ 

   1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ / กิจกรรมท่ีมีส่วนผสมของ 
ยางพาราและอยู่ในแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามอ านาจหน้าท่ี
ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

   2) การส ารองเงินไว้ใช้จ่าย กรณีจ าเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 

   3) กรณีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีส่วนผสมของยางพาราท่ีไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม      
ข้อ 22/2 

   4) ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนน ท่ี 
มีส่วนผสมของยางพารา สามารถใช้มาตรฐานตามท่ีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ถนนยางราดินซีเมนต์ โดยใช้
น้ ายาดัดแปลงผสมยางพาราสดหรือยางพาราข้น) ก าหนดได้ 
5) ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เอกสารเชิญชวนและสัญญาต้องระบุให้คู่สัญญาซื้อ
ยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มท่ีการยางแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
เท่านั้น โดยหลังจากได้คู่สัญญาแล้ว  ในการท าสัญญาให้ระบุแหล่งซื้อน้ ายางพารา  ปริมาณ
น้ ายางพารา ประเภทน้ ายางพารา (น้ ายางสด/น้ ายางข้น)  หากกรณียังไม่ได้ด าเนินการให้
ระบุวันท่ีคาดว่าจะซื้อน้ ายางพารา 
 2.ขอให้จังหวัดรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนผสม
ของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล  ตามแบบรายงานโครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง /  
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ซ่อมแซม และส่ิงก่อสร้างหรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม โดยให้รายงานทุก
วันจันทร์ ก่อนเวลา  10.00 น. 
(เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงส้ินสุดปีงบประมาณ 2562) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2562 มีขอ้ความใดท่ีจะ 

แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 – 2564) เพิ่มเติม )ฉบับท่ี 4 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาความดือด 
นายก อบต.  ร้อนของประชาชนและเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริการ 

ประชาชน รายละเอียดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
นักวิเคราะห์ฯ  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  

พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

   (รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 4) 
   สรุปมีโครงการดังนี ้
   1.โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปาบ้านเนินโพธิ์ หมู่ 9 ต าบลหนองบัว   

อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยวางท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ยาว 770 เมตร ท่อ PVC 
Ø 4 นิ้ว ยาว 96 เมตร รวมความยาว 866 เมตร   

   งบประมาณ   101,000.- บาท 
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   2.โครงการปรับปรุงไหล่ทาง โดยท าราวกันตกข้างทาง จ านวน 2 จุด บริเวณซอยนายจ้อน  

หมู่ 8 ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  
   -จุดท่ี 1   ขนาดความสูง   1   เมตร   ความยาว   10.20   เมตร 
   -จุดท่ี 2   ขนาดความสูง   1   เมตร   ความยาว   12.20   เมตร 
   งบประมาณ   31,000.- บาท 
   3.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

   งบประมาณ   22,000.- บาท 
   4.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2561 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  

   งบประมาณ   2,500.- บาท 
   5.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน โดยจัดหาเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1,500 วัตต์ จ านวน 1  

เครื่อง ราคาตามท้องตลาด 
   งบประมาณ   5,000.- บาท 
   6.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน โดยจัดหาเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์  

จ านวน 1 เครื่อง ราคาตามท้องตลาด 
   งบประมาณ   5,100.- บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 หรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
   3.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
นายชวลิต แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบถึงเหตุผลการขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณ เนื่องจากความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
นายก อบต.  ให้ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ัง 

งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวรเทพ มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 
ปลัด อบต.  ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็น 
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อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดในการโอนงบประมาณครั้งนี้ดังนี้ (ตามบัญชี
โอนงบประมาณ) 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
งบประมาณ 175,090.- บาท 
โอนเพิ่ม 
ส านักงานปลัด 
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   งบประมาณ   22,000.- บาท 
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
   งบประมาณ   8,600.- บาท 
3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เครื่องส ารองไฟฟ้า 
   งบประมาณ   2,500.- บาท 
4.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 

 



-6- 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   เครื่องดูดฝุ่น 
   งบประมาณ   4,990.- บาท 
5.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   เครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ 
   งบประมาณ   5,000.- บาท 
กองช่าง 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟ้าถนน 
   งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปาบ้านเนินโพธิ์ หมู่ 9 
   งบประมาณ   101,000.- บาท 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณซอยนายจ้อน หมู่ 8 
   งบประมาณ   31,000.- บาท 
รวมโอนลด     175,090.- บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่า จะอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน  175,090.- บาท ด้วยเสียง 10 เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ขอให้ช่วยดูเรื่องดินริมถนน หมู่ท่ี 2 เริ่มมีการสไลด์ตัว เกรงว่าจะมีผลกระทบในวันข้างหน้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายชวลิต แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
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 
 


