
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2560 
วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤษภาคม  2560  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 -  

 
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  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  กล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 การพิจารณาก าหนดวันยุดราชการประจ าปีเพิ่ม  
    ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  11  เมษายน  2560  เห็นชอบให้ก าหนด 

วันหยุดราชการประจ าปีเพิ่มเติมและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
   1. ก าหนดให้มีวันหยุดราชการประจ าปีเพิ่มอีก  2  วัน ได้แก่ 
    1.1 วันท่ี  28  กรกฎาคม  เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ 

      เจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
1.2 วันท่ี  13  ตุลาคม  เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ  
      ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

   2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 9 ตุลาคม 2500 (เรื่องประกาศก าหนดเวลาท างานและ 
   วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2500) ในส่วนท่ีก าหนดให้วันท่ี 5 พฤษภาคมของ 
   ทุกปีเป็นวันหยุดราชการ 
1.2 เรื่องเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานท่า จึงขอนัดร่วมกันพัฒนาสองข้างทางใน
หมู่บ้านท่ีเป็นเส้นทางเสด็จในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 เริ่มต้ังแต่เวลา 08.00 น.ขอให้
สมาชิกสภาได้ประสานก านันผู้ใหญ่บ้านทราบ และร่วมพฒันาในวันดังกล่าว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 มีข้อความใดท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือไม่  ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
นายชวลิต แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลการขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมนี้ได้เสีย 
นายก อบต.  ไม่สามารถใช้งานได้  ได้ให้ช่างมาดูแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นบาทในการซ่อมบ ารุง  

ประกอบกับแอร์เครื่องนี้มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จึงเห็นสมควรจัดหาใหม่ เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของราชการ รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
ทราบ 
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นายวรเทพ มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัย 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
รายละเอียดในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ดังนี ้
ส านักงานปลัด 
โอนลด (ส านักงานปลัด) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  ด าเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ 
   รายการ  กิจกรรมวันเด็ก  จ านวน   41,000.-  บาท 
   โอนเพิ่มต้ังเป็นรายการใหม่ (ส านักงานปลัด) 
   แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   งบ  ลงทุน 
   หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ  เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีแบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู   

จ านวนเงิน  41,000.- บาท 
 ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 
นายชวลิต แก้วศรี เรื่องนี้ขอเชิญทางผู้บริหารได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์ ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง จึงต้อง 
นายก อบต.  ขออนุมัติจากสภาเพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดจะให้ปลัดได้ช้ีแจง 
นายวรเทพ มัจฉาชีพ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนจุดติดต้ังและเกณฑ์รายคามาตรฐานปี 2558 เป็นปี  
ปลัด อบต.  2559 จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 29 ซึ่งอ านาจการอนุมัติครั้งนี้เป็นของสภาท้องถิ่นมีรายละเอียด
ดังนี ้
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   ข้อความเดิม 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพีแบบมุมมอง 

คงท่ีส าหรับติดต้ังนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)  จ านวน 8 ตัว พร้อม
อุปกรณ์รายละเอียด ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปี 2558  ต้ังไว้  300,000.- 
บาท 

   ข้อความใหม่ 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 

มุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร จ านวน 6 ตัวพร้อมอุปกรณ์
รายละเอียดต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจ าปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้ังไว้  300,000.-
บาท  

นายชวลิต แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติตามท่ีเสนอหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติให้อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1  

เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต แก้วศรี มีผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล เรื่องท่อระบายน้ าแตก อยากให้ อบต.ช่วยด าเนินการแก้ไข 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายธงชัย สมเจริญ เรื่องระบบน้ าประปาไมไ่หล อยากให้ช่วยประสานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี 
รองประธานสภาฯ ให้ด้วย 
นายชวลิต แก้วศรี สมาชิกหมู่อื่น มีผู้เสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 

ลงช่ือ   วรเทพ    มัจฉาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายวรเทพ    มัจฉาชีพ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

    ลงช่ือ    ธงชัย   สมเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธงชัย   สมเจริญ) 
        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


