
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2/2562 
วันอังคารที่  8  ตุลาคม  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 นายวรเทพ      มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
5 นายวรวิช        กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
6 นายเทพรส      ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
7 นางสาวนภิส    ทนุพงษ ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
8 นางสาวน้ าผ้ึง   ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   8 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  

2/2562 มีรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี ้
1.1 เรื่องประกาศอ าเภอเมืองจันทบุรี เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 
 อ าเภอเมืองจันทบุรีได้พิจารณาอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ขยายเวลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ต้ังแต่วันท่ี 24 กันยาน – 8 
ตุลาคม 2562 รวม 15 วัน 
1.2 เรื่องการมอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช  
2562 
 จังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมเจ้าท่าแจ้งว่า 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชน ข้าราชการ เอกชนในท้องถิ่นทุกจังหวัดร่วมกัน
แก้ปัญหาส่ิงกีดขวางทางน้ าถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งกรมเจ้าท่ามีหนังสือแจ้งซักซ้อมการ
มอบอ านาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 ในการดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ าทางเรือเดิน ให้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็น “เจ้าท่า” มีอ านาจอนุญาตเกี่ยวกับการขุด
ลอกร่องน้ าทางเรือเดิน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ า  การป้องกัน
อุทกภัยและความแห้งแล้ง โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมเจ้าท่าก าหนด 
 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดนครสวรรค์ (2) จังหวัดชัย 
นาถ (3) จังหวัดสิงห์บุรี (4) จังหวัดอ่างทอง (5) จังหวัดอุทัยธานี (6) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (7) จังหวัดปทุมธานี  (8) จังหวัดนนทบุรี และ(9) จังหวัด
สมุทรปราการ เป็น “เจ้าท่า” ในการขุดลอกพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตามแนวทางการบูรณา
การการท างานในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นท่ี 
 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น “เจ้าท่า” ในการอนุญาตให้ขุดลอก ดูแล 
รักษาร่องน้ าทางเรือเดิน ส าหรับร่องน้ าภายในประเทศท่ีเป็นบึง ล าคลอง แม่น้ าขนาดเล็ก 
ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่องน้ าชายฝ่ังขนาดเล็ก 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการแก้ไขปัญหา 
ส่ิงกีดขวางทางน้ า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามนโยบายรัฐบาล จึงขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2562 มีข้อความใดท่ีจะ 

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมและมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอเรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ถึงเหตุผลความจ าเป็น มีโครงการ 
ประธานสภาฯ  ใดบ้าง งบประมาณท่ีจะขออนุมัติ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ด้วยทางฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นท่ี 
นายก อบต.  จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน 

ของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของโครงการ จ านวน
งบประมาณและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสมจะให้ปลัดและผู้อ านวยการกองช่างได้
น าเสนอให้ทางสภาได้พิจารณา 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ี 
ปลัด อบต.  เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

        (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง 
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ท้ังนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

        (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทตามระเบียบแล้ว     
     (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน 
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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     (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงฐานะการเงินการ 
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   “ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย  
และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ
และไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงนิสะสมตามข้อ 87 และ
ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม  
2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ด้วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ  
เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุน เศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเท่ียว 
การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 

    1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
    3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    4. ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    5. ด้านการศึกษา 
    และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 31 ตุลาคม  

2562 เท่านั้น 
    ปัจจุบัน (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงิน 

สะสมอยู่จ านวนท้ังส้ิน  11,860,885.25  บาท  หักออก 
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   - ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและ 
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย   499,000   บาท 
- ส ารองงบบุคลากรประมาณ 6 เดือน  = 3,600,000  บาท 

   - ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  =   
   2,650,000  บาท 

   คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ 
   11,361,885.25 – 3,600,000 – 2,650,000 = 5,111,885.25   บาท 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่าย  

จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน  1,774,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาท
ถ้วน) 

    ดังนั้นจะคงเหลอเงินสะสมท่ีสามารถน ามาใช้ได้อีกเป็นเงิน (5,111,885.25 –  
1,774,000) = 3,337,885.25 บาท 
 ส าหรับรายละเอียดโครงการขออนุมัติจะให้ผู้อ านวยการกองช่างได้เป็นผู้น าเสนอ 

นายเทพรส  ตุลารักษ์ 1. โครงการปรับปรุถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบริเวณซอยชินวงค์ หมู่ท่ี 1  
ผู้อ านวยการกองช่าง ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท าการรื้อถอนถนนลาดยางเดิม 

ออกแล้วก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองข้างทาง
ข้างละ 0.50 เมตร จากวัสดุท่ีรื้อถนนลาดยางพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) ไม่มี joint ความยาว  งบประมาณ  490,000 บาท (ด้านเศรษฐกิจ 
00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
00312) 

   หลักการและเหตุผล 
    โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
น ามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 
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    โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน  
5,111,885.25  บาท ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอย
ชินวงค์ หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน  490,000 บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   5,111,885.25 – 490,000 = 4,621,885.25  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภา  โครงการนี้หรือไม่  
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 

ซอยชินวงค์ หมู่ท่ี 1  เป็นเงิน  490,000  บาท  จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพงษ์เจริญ (ยายเฉียม) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัว อ าเภอ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50  

เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
542.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ไมมี joint   ความยาว
งบประมาณ 350,000 บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  00312) 

   หลักการและเหตุผล 
    โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุดอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
น ามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
4,621,885.25  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยพงษ์เจริญ (ยายเฉียม) หมู่ท่ี 2 เป็นเงิน  
350,000  บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   4,621,885.25 – 350,000 = 4,271,885.25 บาท 
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นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุมจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการ 
ประธานสภาฯ  นี้หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยพงษ์เจริญ (ยายเฉียม) หมู่ท่ี 2  

เป็นเงิน  350,000  บาท  จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
นายเทพรส  ตุลารักษ์ 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี   
ผู้อ านวยการกองช่าง จังหวัดจันทบุรี โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  

174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ีพร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย 
ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
ไม่มี joint ความยาว งบประมาณ  462,000  บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  00312( 

   หลักการและเหตุผล 
    โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากถนนมีสภาพช ารุด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
น ามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
4,271,885.25  บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินตากัน หมู่ 8 เป็นเงิน  462,000  
บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   4,271,885.25 – 462,000 = 3,809,885.25  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติท่ีประชุม จะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน   

462,000  บาท  จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายเทพรส  ตุลารักษ์ 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายโพธิวรรณ  
ผู้อ านวยการกองช่าง (หน้าศูนย์ผู้สูงอายุ) หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี โดยท า 

การรื้อถอนถนนลาดยางเดิมออกแล้วก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  702.95 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองข้างทางข้างละ 0.50 เมตร จากวัสดุท่ีรื้อถนนลาดยางพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ไม่มี joint ความยาว งบประมาณ  472,000  
บาท (ด้านเศรษฐกิจ 00300 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  00310  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  00312) 
หลักการและเหตุผล 

    โดยด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมา เนื่องจากมีสภาพช ารุด อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ น ามา
ซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนประกอบกับเพื่อสนับสนุนตามนโยบายของ
รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    ในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 

    โดยองค์การบริหารส่วนต าบล มีเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ท้ังส้ิน   
3,809,885.25 บาท  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน ามาต้ังจ่ายหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย
โพธิวรรณ (หน้าศูนย์ผู้สูงอายุ) หมู่ท่ี 9  เป็นเงิน  472,000  บาท 

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะมียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่ 
   3,809,885.25 – 472,000 = 3,337,885.25  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับ ว่าจะอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการนี้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บริเวณถนนสายโพธิวรรณ (หน้าศูนย์ผู้สูงอายุ) หมู่ท่ี 9  เป็นเงิน  472,000  บาท  
จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ให้แต่ละหมู่บ้านได้น าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายอนุภาส  อินทาภรณ์ - เรื่องลูกยางประตูระบายน้ า ขอให้ทาง อบต.ด าเนินการเปล่ียนเนื่องจากประตูระบายน้ ามี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 การรั่วซึม เกรงว่าเมื่อน้ าทะเลหนุน ความเค็มของน้ าทะเลจะเข้ามาในร่องน้ าการเกษตรได้ 
   -ขอให้ด าเนินการลอกร่องน้ าหลังบ้านนายก เพื่อเตรียมไว้เมื่อหน้าฝนน้ าจะท่วมได้ 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข - เรื่องน้ าการเกษตร ชาวบ้านขอเพิ่มหัวท่อระบบน้ าดิบเพื่อการเกษตร จะด าเนินการอย่างไร 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 -ขอให้นายกช่วยตัดต้นไม้ ตรงอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดทรายงาม เกรงว่าเมื่อเกิดลมแรง 

จะท าให้กิ่งไม้เกิดการเสียดสีกับสายไฟฟ้าจะเกิดการช็อตได้ 
   -เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง มีชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารบริเวณใกล้บ้านผม มีการขอ 

อนุญาตก่อสร้างตามระเบียบกฏหมายหรือไม่ 
นายจินต์  แก้วศรี - ขอให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี - ขอให้จัดหาแผ่นยางลดความเร็วของรถ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความเร็วของรถโดยเฉพาะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 เส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนและวัด 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา - ขอให้ทาง อบต.ประสานไปยังครอบครัวในหมู่บ้าน ให้ช่วยกันเสียค่าธรรมเนียมการก าจัด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11  ขยะ ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ - ทาง อบต.จะด าเนินการจัดหาถังบรรจุขยะเพิ่ม ประมาณ 50 ถัง 
นายก อบต. 
นายไพศาล  สารกาล - ใครที่ถมดินและท าให้ถนนสกปรก ให้เจ้าของท่ีท่ีถมรับผิดชอบล้างถนนด้วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 –หมู่ท่ี 11 ขอถังขยะเพิ่มในหมู่บ้านด้วย ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  11.30 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 
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ลงช่ือ      จริน   สมุทร์คีรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวจริน   สมุทร์คีรี) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 10 

ลงช่ือ     ชวลิต   แก้วศรี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายชวลิต   แก้วศรี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


