
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2561 
วันจันทร์ที่  27   สิงหาคม  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   30 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต   แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีครับผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้จะเป็นการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561  

ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระการประชุมดังนี ้
   1.1 เรื่องการด าเนินโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรี ความว่า ด้วยสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการด าเนินการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน
นานาชาติ ร.9 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ก าหนดด าเนินโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ป่า
ชายเลนนานาชาติ ร.9 และรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย
ส านักราชเลขาธิการได้น าความกราบบังคมทราบฝ่าละอองพระบาทแล้วทรงรับเชิญเสด็จพระ
ราชด าเนิน ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า) เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ 

   1.2 เรื่องปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณคลองภักดีร าไพจังหวัดจันทบุรี 
    ด้วยสมาคมส่ือมวลชนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จัดท า 
“โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์ เพื่อพ่อจังหวัดจันทบุรี” เพื่อถวายความ
จงรักภักดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช บรมนาถบพิตร อีกท้ังเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ 
 จึงขอเชิญร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.   ณ 
บริเวณริมคลองภักดีร าไพทั้งสองฝ่ัง ต้ังแต่ประตูระบายน้ ากลางคลอง (ร้านท่าฉลอง) ถึงแยก
บ่อเอกถนนตรีรัตน ์

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 /2561 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 มีข้อความใดท่ีจะ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

 ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
   เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
นายชวลิต  แก้วศรี  ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เนื่องจากมีโครงการท่ีจะต้องด าเนินการ 
นายก อบต.  เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
นักวิเคราะห์ฯ  ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9  

กล่าวไว้ว่า ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทว่าด้วยการ
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 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ 
ผู้บริหารท้องถิน่เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
(ส าหรับรายละเอียดของแผนปรากฏในเอกสารที่แจกให้สมาชิก) มีโครงการดังนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
1.โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัว  
เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณ  484,000.- บาท 
2.โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 50,000.- บาท 
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นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมขอมติว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบถึงเหตุผลการขออนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
นายก อบต.  กุมารีจะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ  

ร.9 ณ บ้านเสม็ดงาม ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี  22  
ตุลาคม  พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณ
มาเพื่อเตรียมการรับเสด็จ โดยเฉพาะการปรับปรุงพื้นท่ีเส้นทางเสด็จและบริเวณพลับพลาท่ี
ประทับ ส าหรับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมทราบ 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าท่ีดิน 
ปลัด อบต.  และส่ิงก่อสร้าง โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
รายละเอียดในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ดังนี้ (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ) 

   กองช่าง 
   โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 
   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
   หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9  

หมู่ท่ี 10  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับ
เสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ  484,000.-บาท 

   โอนลด 
   ส านักงานปลัด 
   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ 96,000.-บาท 
   ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 15,000.-บาท 
   ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  งบประมาณ 20,000.-บาท 
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   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
         งบประมาณ 25,000.-บาท 
   กองคลัง 
   ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 30,000.-บาท 
   ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 30,000.-บาท 
   ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  งบประมาณ 50,000.-บาท 
   กองการศึกษา 
   ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 130,000.-บาท 
   ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  งบประมาณ 42,000.-บาท 
   กองช่าง   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 46,000.-บาท 
        รวมโอนลดท้ังส้ิน     484,000.- บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดติดใจสงสัยตรงไหน สอบถามได้นะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่าจะ 
ประธานสภาฯ  อนุมัติให้โอนงบประมาณนี้หรือไม่ ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.3 เรื่องการกันเงนิงบประมาณ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกน าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์  ทางฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นต้องด าเนินการกันเงนิงบประมาณในปีงบประมาณ  
นายก อบต.  2561 เนื่องจากมีโครงการท่ียังไมไ่ด้ด าเนินการและขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณจึงขอน า 

โครงการเพื่อขออนุมัติการกันเงนิงบประมาณจากท่ีประชุมสภาฯ ท้ังนี้อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2543 
 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 
 ทางฝ่ายบริหารจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน 
263,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
- โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายเนินโพธิ์ – บางสระเก้า หมู่ท่ี 9 โดยท าก าแพงดิน 
คสล. ขนาดความสูง 1.70 เมตร ยาว 60 เมตร และวางท่อระบายน้ าพร้อมดาด คสล. หนา 
0.10 เมตร 1 จุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายช่ัวคราว 1 ป้าย (กองช่าง) งบประมาณ 263,000 บาท 
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ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 263,00 บาท จ านวน 10 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
   ไม่มี 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
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 
 


