
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  14  กุมภาพันธ์  2562  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. สมโภชน์ ชินวงค์  
2 นายวินัย         เจริญงาม รองนายก อบต. วินัย เจริญงาม  
3 นายทะนุพงศ์   โพธิเจริญ เลขานุการนายก อบต. ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
4 นายวรวิช        กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
5 นายเทพรส      ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
6 นางสาวนภิส    ทนุพงษ ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
7 นางสาวน้ าผ้ึง   ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  
8 นายวรเทพ      มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   8 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต   แก้วศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ด้วยพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ทุกจังหวัดบูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการท่ี
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและให้ก าหนดมาตรการ
ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

    กระทรวงมหาดไทย แจ้งการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง 
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งปรับปรุงเป็นปัจจุบันของแต่ละวันได้ท่ีเว็ปไซด์        
air 4 thaipote.go.th 

    ในส่วนท้องถิ่น อ าเภอขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักในเรื่อง 
มลพิษ ฝุ่นละออง จาการเผาในท่ีโล่ง ควบคุมการเผาในท่ีโล่งภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   1.2 เรื่องการปรับปรุงอาคาร/สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมการ 
เป็นเจ้าภาพอาเซียนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2562  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีข้อส่ังการ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ประเด็นการท าหน้าท่ีประธานอาเซียนและการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในปี พ.ศ.2562 ของ
ประเทศไทย ซึ่งในฐานะประเทศเจ้าบ้านจ าเป็นต้องต้อนรับผู้น าประเทศต่างๆ เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีจะเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดความรู้สึก
ประทับใจในสภาพบ้านเมืองและประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย 
 อ าเภอเมืองจันทบุรี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลปรับปรุงอาคาร/
สถานท่ีในความรับผิดชอบตลอดจนช่วยดูแลพื้นท่ีสาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม พร้อมประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคาร/
สถานท่ี ดังกล่าวให้เป็นไปตามความเหมาะสมพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมด าเนินการในท านองเดียวกนัด้วย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 มีข้อความใด 

ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 
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ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  จ านวน  10  เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สมัยประชุมสามัญ  

ประจ าปี 2562 และสมัยแรกประจ าปี 2563 
นายชวลิต  แก้วศรี อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ประธานสภาฯ  ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย 

แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3) และข้อ 21 ก าหนดว่า 
 ข้อ 11(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 
มาบังคับโดยอนุโลม 
 ผมจึงขอปรึกษาท่ีประชุม เราจะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 และ
สมัยแรกประจ าปี 2563 เช่นไร 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจ าปี 2562 และสมัยแรกประจ าปี 2563 ดังนี ้

   1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 1   ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  
    มีระยะเวลา 15 วัน 

   2. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2    ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 พฤษภาคม 2562 
       มีระยะเวลา 15 วัน 
   3. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3    ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2562 
       มีระยะเวลา 15 วัน 
   4. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4    ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 ธันวาคม 2562 
       มีระยะเวลา 15 วัน 
   และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
   มีระยะเวลา 15 วัน 
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   3.2 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
         เพิ่มเติมฉบับท่ี 5 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนสมาชิกสภาทุกท่าน เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี 5  
นายก อบต.  นี้ เนื่องจากมีโครงการท่ีจ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและต้อง 

สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า  จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  ในส่วนรายละเอียดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
น าเสนอให้ท่ีระชุมพิจารณา 

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

พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ด้วย และเมือ่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ (ปรากฏในเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 5) สรุปมีโครงการดังนี ้
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   - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1 
    2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยลุงพยอม หมู่ท่ี 1 
    3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพงษ์เจริญ หมู่ท่ี 2 
    4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 
    5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยโพธิ์วรรณ หมู่ท่ี 9 
    6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยซากุระ หมู่ท่ี 11 
    7) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนนสาย 

    เลียบคลอง หมู่ท่ี 9 
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ท่ี 11 
9) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ท่ี 11 
10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสรรพสุข หมู่ท่ี 10 

   - ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
      - แผนงานสาธารณสุข 
    1) โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพแบบยั่งยืน โดยการใช้ 

กระบวนการสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ   
เรื้อรังของประชาชนในชุมชน 

   - ครุภัณฑ์การเกษตร 
      -แผนงานการเกษตร 
    1) จัดหาเครื่องปั๊มซับเมอร์ส 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาสอบถามบางโครงการ ในท่ีสุดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  

พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 1 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอเรื่องการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ถึงเหตุผลความจ าเป็น มี 
ประธานสภาฯ  โครงการใดบ้าง งบประมาณท่ีจะขออนุมัติใช้ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านด้วยทางฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นท่ี 
นายก อบต.  จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน 

ของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของโครงการ จ านวน
งบประมาณและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมจะให้ปลัดและผู้อ านวยการกองช่างได้
น าเสนอให้ทางสภาฯได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายวรเทพ  มัจฉาชีพ  การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบกฎหมายและหนังสือ 
ปลัด อบต.  ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 
16 พฤศจิกายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 
 เพื่อการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ีพิจารณา
ด าเนินการดังนี ้
   1. การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ตกต่ า ดังนี้ 
 1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมีส่วนผสม
ของยางพาราและอยู่ในแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามอ านาจ
หน้าท่ีด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
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    2) การส ารองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีจ าเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 

    3) กรณีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีส่วนผสมของยางพาราท่ีไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 22/2 

    4) ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือ 
ซ่อมแซมถนนท่ีมีส่วนผสมของยางพารา สามารถใช้มาตรฐานตามท่ีกรมทางหลวง  กรมทาง
หลวงชนบท หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ถนนยางพาราดิน
ซีเมนต์  โดยใช้น้ ายาคัดแปรผสมยางพาราสดหรือยางพาราข้น) ก าหนดได้ 

    5) ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เอกสารเชิญชวน และสัญญาต้องระบุให้ 
คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มท่ีการยางแห่งประเทศไทยให้
การรับรองเท่านั้น โดยหลังจากได้คู่สัญญาแล้ว ในการท าสัญญาให้ระบุแหล่งซื้อน้ า
ยางพารา ปริมาณน้ ายางพารา ประเภทน้ ายางพารา (น้ ายางสด/น้ ายางข้น)  หากกรณียัง
ไม่ได้ด าเนินการให้ระบุวันท่ีคาดว่าจะซื้อน้ ายางพารา 
 ปัจจุบัน ( ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงิน
สะสม จ านวน  9,830,453.34  บาท  หักออก 
- ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ    -  บาท 
- ส ารองงบบุคลากรประมาณ 3 เดือน = 2,017,260.- บาท 
- ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 = 
2,500,000.- บาท 
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้  9,830,453.34 – 2,017,260 – 2,500,000 
=  5,313,193.34  บาท 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย
จ านวน  10 โครงการ  เป็นเงิน   3,697,600.- บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 
 ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกเป็นเงิน (5,313,193.34 – 
3,697,600 = 1,615,593.34  บาท 
 ส าหรับรายละเอียดโครงการท่ีขออนุมัติจะให้ผู้อ านวยการกองช่างได้เป็นผู้น าเสนอ 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1 ต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง หนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร ระยะทาง

ยาว  155 เมตร หนา  0.05 เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  705  ตารางเมตร 
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และพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน     
ท.1-03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก าหนด) งบประมาณ  500,000 บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่ง
ความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.5661 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
5,313,193.34  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1 
เป็นเงิน  500,000  บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
5,313,193.34 – 500,000  =  4,813,193.34  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยคับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน  500,000 บาท จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยลุงพยอม หมู่ท่ี 1  ต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง หนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ระยะทาง 

ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  700 ตารางเมตร  และ
ตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า  52.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้าย
ช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด) งบประมาณ  474,000.- บาท (ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย  
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อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับ
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
4,813,193.34  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยลุงพยอม     
หมู่ท่ี 1 เปน็เงิน  474,000.- บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
   4,813,193.34 – 474,000  =  4,339,193.34  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุม จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

ซอยลุงพยอม หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน  474,000 บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพงษ์เจริญ หมู่ท่ี 2  
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท าการตีป่าปรับพื้นท่ีลงดินถมอัด

แน่นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  142.68 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ระยะทางยาว  158 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 47.40 
ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1 – 03 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก าหนด) งบประมาณ  
487,000  บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่งความ
เสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ 
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
4,339,193.34 บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพงษ์เจริญ     
หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  487,000.- บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
   4,339,193.34 – 487,000  = 3,852,193.34  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนีห้รือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

ซอยพงษ์เจริญ หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  487,000 บาท จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  

ระยะทางยาว  175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร และตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 
ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 03 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ก าหนด) งบประมาณ  474,000.- บาท (ด้านเศรษฐกิจ  00300 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่ง
ความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
3,852,193.34  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 
เป็นเงิน  474,000.- บาท 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่  
3,852,193.34 – 474,000  =  3,378,193.34  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน  474,000.-บาท จ านวน 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยโพธิ์วรรณ หมู่ท่ี 9 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  

ระยะทางยาว  103 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 536.38 
ตารางเมตร ตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 30.90 ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 
ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 03 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ก าหนด) งบประมาณ  360,000 บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่ง
ความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
3,378,193.34  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยโพธิ์วรรณ หมู่ท่ี 9  
เป็นเงิน  360,000 บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   3,378,193.34 – 360,000  = 3,018,193.34 บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  

ซอยโพธิ์วรรณ หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน  360,000 บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายเทพรส  ตุลารักษ์ 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยซากุระ หมู่ท่ี 11 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  

ระยะทางยาว  155 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  775 
ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1 – 03  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก าหนด) งบประมาณ  
500,000 บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่ง
ความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.4/ว.3739 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2561 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
3,018,193.34 บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างโครงการถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยซากุระ หมู่ท่ี 11          
เป็นเงิน  500,000 บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   3,018,193.34 – 500,000  =  2,518,193.34  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยซากุระ  

หมู่ท่ี 11 เป็นเงิน  500,000 บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 7. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบคลอง  
ผู้อ านวยการกองช่าง หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยท าการรื้อผิวจราจรลาด 

ยางท่ีเสียหายออกและท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กแทนท่ี  มีขนาดผิวจราจร กว้าง  2.50 
เมตร ระยะทางยาว  18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 45 
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด) งบประมาณ  32,600  บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 00312) 
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   หลักการและเหตุผล 
   โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ 

ใช้ถนน เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เป็นหลุมหลายแห่ง ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน 

    ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
2,518,193.34  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
เลียบคลอง หมู่ท่ี 9  เป็นเงิน  32,600  บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   2,518,193.34 – 32,600  =  2,485,593.34  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณถนนสายเลียบคลอง หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน  32,600  บาท จ านวน 10 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบัว 
ผู้อ านวยการกองช่าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.70 เมตร ระยะทางยาว   

220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  594  ตารางเมตร พร้อม
ลงดินถมบริเวณข้างร่องน้ า กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 57 เมตร จัดท าก าแพง
กันดินลึก 0.80 เมตร ยาว 3.50 เมตร จ านวน 2 จุดพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 
ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ก าหนด) ชนิดไม่มี Joint ความยาว  งบประมาณ  498,000  บาท 
(ด้านเศรษฐกิจ  00300  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้เส้นทางจราจร เนื่องจากไม่สะดวกในการสัญจรเข้า – ออก มักมีส่ิงกีดขวางในเส้นทาง
และปกคลุมไปด้วยป่าหญ้าบางช่วงมีการช ารุดเสียหาย ท าให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 
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    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   

2,485,593.34  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 11 เป็นเงิน 
498,000  บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   2,485,593.34 – 498,000  = 1,987,593.34  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับว่าจะจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 11  

เป็นเงิน  498,000  บาท จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 9. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ท่ี 11 
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท าการรื้อถอนลาดยางเดิมออก  

แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร ระยะทางยาว  82 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
สองข้างละ 0.50 เมตร จากวัสดุท่ีรื้อถนนลาดยางพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 
ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1 – 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด) มี Joint ความยาว งบประมาณ  278,000 บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้ถนน เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด เสียหาย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความเสียหาย
ในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน 
 ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน 
1,987,593.34 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ท่ี 11 
เป็นเงิน  278,000  บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
1,987,593.34 – 278,000  =  1,709,593.35  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติท่ีประชุมด้วยครับว่าจะจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย 8 หมู่ท่ี 11  เป็นเงิน  278,000  บาท  จ านวน  10 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสรรพสุข หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองบัว 
ผู้อ านวยการกองช่าง อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยถมดินอัดแน่นพร้อมเกล่ียแต่งเรียบ ความกว้างผิว 

จราจร 3 เมตร ระยะทางยาว  91 เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 272 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.หนองบัวก าหนด) งบประมาณ  94,000 
บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312) 
หลักการและเหตุผล 
โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
ใช้เส้นทางเข้าออก เนื่องจากเส้นทางไม่ดีพอ เข้าออกล าบากในการใช้เส้นทาง 

ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน 
1,709,593.34 บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยสรรพสุข หมู่ท่ี 10 เป็นเงิน  94,000 บาท 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
1,709,593.34 – 94,000  =  1,615,593.34  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสรรพสุข หมู่ท่ี 10  

เป็นเงิน  94,000 บาท จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.4 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลต้องขอโอนงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาเรื่องน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค  
นายก อบต.  ไม่เพียงพอและ อบต.มีบ่อบาดาลท่ีหมู่ท่ี 1 แต่ยังไม่มีเครื่องปั๊มน้ าเพื่อท าการสูบน้ าจากบ่อ 

บาดาล จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องปั๊มน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และ
เนื่องจาก อบต.ไม่ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมทราบ 

 
 



-16- 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 
ปลัด อบต.  ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
งบประมาณ 15,500  บาท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร  (เครื่องปั๊มซับเมอร์ส 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด) 
งบประมาณ 15,500  บาท 
สรุปโอนลด 15,500  บาท 
โอนเพิ่ม  15,500  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 15,500 บาท ด้วยเสียง 10 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ขอแจ้งเรื่องการแข่งขันเรือเร็ว ของชมรมกีฬาเรือเร็วจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขัน  
นายก อบต.  ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ระหว่างวันท่ี 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ชาวบ้านหมู่ท่ี 2 ขอให้ทาง อบต.ช่วยด าเนินการย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดต้ังสถานท่ี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ึ 2 ใหม่ครับ เนื่องจากสภาพของป้ายช ารุดเสียหายและไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
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นายอนุภาส อินทาภรณ์ เรื่องประตูน้ าคลองชลประทานช ารุดท าให้ค่าระดับน้ าหน้าประตูมีความเค็มส่งผลกระทบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 ต่อผู้ท าการเกษตร ผมเองได้ประสานไปทางเกษตรอ าเภอให้รับทราบปัญหา ซึ่งทางเกษตร 

อ าเภอรับไปประสานกับทางชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ชาวบ้านฝากถามเรื่องหม้อมิเตอร์น้ าท่ีช ารุดเสียหาย เมื่อติดต้ังเปล่ียนใหม่ต้องเสียค่าหม้อ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 มิเตอร์หรือไม่ 
นางบัวหลวง ท่าเสม็ด เรื่องปลาท่ีเล้ียงในบ่อข้างอาคารครอบเรือจ าลอง ขณะนี้มีจ านวนมากและขนาดใหญ่ขึ้น  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 ซึ่งปลาพวกนี้จะเซาะดินเป็นโพรง เป็นรู อาจท าให้เกิดการทรุดตัวของอาคารครอบเรือได้ 
   เราควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา ขอให้ทาง อบต.ช่วยด าเนินการขยายเขตประปาภูมิภาคเพิ่มเติม โดยเฉพาะ ซอย 2 เช่ือม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 ซอย 3 และซอย 1 ด้วย 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  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 
 
 
 


