
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2561 
วันจันทร์ที่  18   มิถุนายน  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  
     

 
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 สวัสดีครับผู้บริหาร  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้จะเป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2/2561  มีรายละเอียดวาระ 

การประชุมครั้งนี ้
   1.1 เรื่องพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่  นายศุภวิชญ์  มงคลสุข  ต าแหน่งนิติกร 
นายศุภวิชญ์  มงคลสุข ผมนายศุภวิชญ์  มงคลสุข  ต าแหน่ง นิติกร  ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันท่ี  1   
นิติกร   มิถุนายน  ผมเป็นคนจันทบุรี  ยินดีท่ีจะได้ร่วมงานกับทุกๆท่าน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  2561  มีข้อความใด 

ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัว เรื่องการควบคุม 

การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
นายชวลิต  แก้วศรี ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่องการ 
ประธานสภาฯ  ควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ขอช้ีแจงว่า ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เรื่องการควบคุมการเล้ียวสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ.2561 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายสมโภชน์  ชินวงค์ ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การควบคุม 
นายก อบต.  การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 สามวาระรวดเดียว 
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นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่ามีผู้ใดเห็นชอบตามท่ี นายก  
ประธานสภาฯ  อบต.หนองบัว เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้พิจารราสามวาระรวดเดียว จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายชวลิต  แก้วศรี ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินีห้รือไม่ 
   การพิจารณาวาระท่ี 1 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ผมขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่องการควบคุมการ 
นายก อบต.  เล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ฉบับนี้มาเพื่อให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองบัว ได้พิจารณา ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังนี ้

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
   เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

นายชวลิต  แก้วศรี ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล ให้ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  ทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่ี 

ประชุมว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 หรือไม ่

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   การพิจารณาวาระท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ปรึกษาเรียง 

ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น  ซึ่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่องการควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 9 ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่  เสนอได้เลยครับ 

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์เสนอค าแปรญัตติ 
นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อไม่มีท่านใดขอแปรญัตติ ผมจึงขอมติจากท่ีประชุมว่าจะให้คงร่างเดิมไว้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
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ท่ีประชุม  มีมติให้คงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เรื่อง การควบคุมการ 

เล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
การพิจารณาวาระท่ี 3 

นายชวลิต  แก้วศรี ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การควบคุม 
ประธานสภาฯ  การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 วาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554 หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี
สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล
อันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ดังนั้นจึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิราย
หรือไม ่

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปราย  ผมขอมติจากท่ีประชุมว่า เห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ.2561 หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการ 

เล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.2 เรื่องขอความเห็นชอบออกหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าแม่น้ าต้ังอยู่ 

นายชวลิต  แก้วศรี ในเรื่องนี้ขอให้ทางปลัดได้น าเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ให้ความ 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบตามรายช่ือท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ  ด้วยส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้มีหนังสือถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.  หนองบัว  เรื่อง ขอให้เร่งพิจารณาออกหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าในพื้นท่ี   

หนังสือด่วนมาก ท่ี คค 0316.5/ว 410 ลว 4 มิถุนายน 2561 ความว่า 
 ตามท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าในพื้นท่ี 
ต่างๆของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนตามแบบแจ้งการ
ปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ า ตามค าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี 32/2560 และตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2560 ท่ีสร้าง
อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2560 ใช้บังคับ 
อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระ
พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2535 โดยได้แจ้งให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีทราบถึงการฝ่าฝืนตาม
แบบแจ้งการปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ าตามค าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
32/2560 ซึ่งจากการตรวจสอบการยื่นแบบ พบว่า ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานเพื่อ 
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ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ก าหนดตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและ
การพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าตามค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 32/2560 ซึ่งจะต้องได้รับหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี ท่ีระบุปี พ.ศ.ท่ีปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าแม่น้ า เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาต ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 บัดนี้ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตตามค าส่ัง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 32/2560 จะส้ินสุดภายในเดือน มิถุนายน 2561 ดังนั้นส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาจันทบุรี จึงใคร่ของความอนุเคราะห์ หากมีประชาชนท่ีมีส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล า
แม่น้ าในพื้นท่ี และท่ีได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนฯ ต่อส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีไว้
แล้ว  ได้ติดต่อขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้
ท่านเร่งด าเนินการและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพื่อผู้ขอจะ
ได้น ามาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของเจ้าท่าตามระเบียบกฎหมาย ท้ังนี้ หากผู้ยื่น
แบบแจ้งการฝ่าฝืนฯ ไม่สามารถน าหนังสือรับรองแสดงปี พ.ศ.ท่ีปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล า
แม่น้ าแสดงต่อเจ้าท่าได้ จะต้องท าการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างออกไป 
 ซึ่งทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ส่งรายช่ือผู้ไปติดต่อยื่นแบบฯ ต่อ
เจ้าท่าสาขาจันทบุรีแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองจากสภาท้องถิ่นประกอบการยื่นแบบ ใน
ส่วนต าบลหนองบัวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีจ านวน 43 ราย ท่ีจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อออกหนังสือรับรอง มีรายช่ือดังนี้ 
หมู่ท่ี 9  บ้านเนินโพธิ ์
1. นายสมยศ บัวขาว 
2. นางสาวศันสนีย์ โพธิชัย 
3. นางทัศนะ  หอมสวัสด์ิ 
4. นางสาวศรีอัปสร ทิพย์ธนัชอาภา 
5. นายละเอียด  มามีไชย 
6. นายถวิล  โพธิสวัสด์ิ 
7. นายถวิล  โพธิสวัสด์ิ 
8. นายถวิล  โพธิสวัสด์ิ 
9. นายอนุชิต  นิ่มนวล 
10.นายบุญส่ง  ถนอมจิตร 
11.นายถวิล  โพธิสวัสด์ิ 
12.นางสาวนิมิตร มูลเดช 
13.นางสมบุญ  ชูเวช 
14นายอัฐเชษ  สร้อยศรี 
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   15.นายอเนก  อารักขา 
   16.นายสิทธิพร  วงสินธุ ์
   17.นายโสภณ  มามีไชย 
   18.นายศุภกร  ถนอมจิตร 
   19.นายประมวล  ถนอมจิตร 
   20.นางสุธีมนต์  หอมสวัสด์ิ 
   21.นางขม  ถนอมจิตร 
   22.นางสาวส าเนา อ่องสิทธิ์ 
   23.นางวิไลวรรณ นิ่มนวล 
   24.นายสมพร  ถนอมจิตร 
   25.นางสาวสุภาวดี ลิขิตเลิศ 
   26.นางสาวณัชชา ครุฑฑา 
   27.นางกาญจนา  โพธิรักษ ์
   28.นายไกรภพ  โพธิรักษ ์
   29.นายประเสริฐ ส าเภา 
   หมู่ท่ี 10  บ้านเสม็ดงาม 
   1. นายโอภาศ  อินทรวงษ ์
   2. นายปริญญา  เอครพาณิช 
   3. นายประมาณ  แซ่ก๊วย 
   หมู่ท่ี 11  บ้านเสม็ดงาม 
   1. นายประสิทธิ์  ชัยเจริญพงศ์ 
   2. นายนรา  เพชรกุล 
   3. นางสาวรัดใจ  เจริญชาติ 
   4. นายนภดล  กจิจานนท์ 
   5. นางส ารวย  ดาวกระจาย 
   6. นางสาวปนัดดา มนตรี 
   7. นายมนัช  สรรพคง 
   8. นายสมโภช  จิตรสวาท 
   9. นางวัชรา  งามไสว 
   10.นายสันติ  เพิ่มพูน 
   11.นายมนตร ี  สรรพสุข 
นายชวลิต  แก้วศรี จากท่ีปลัดน าเสนอเป็นรายช่ือผู้ท่ีไปยื่นแบบกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคจันทบุรีแล้ว แต่ยัง 
ประธานสภาฯ  ขาดหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
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เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตส่ิงปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ า สรุปก็คือ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวรับรองโดยออกเป็นหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง
ล่วงล้ าล าแม่น้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าแม่น้ าต้ังอยู่ 
มีผู้ใดมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญครับ 

ท่ีประชุม  ได้มีการพิจารณารายช่ือแต่ละหมู่บ้าน มีการซักถาม มีการพิจารณาถึงเหตุผลท่ีต้องรับรอง  
จนมีมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบรายช่ือท่ีเสนอทุกราย เพื่อออกเป็นหนังสือรับรองส่ิงปลูก
สร้างล่วงล้ าล าน้ าตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 32/2560 จ านวน 
10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   3.3 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลการขออนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
นายก อบต.  ได้เปิดบรรจุต าแหน่งนิติกรขึ้นใหม่  ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

จ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชาร รายละเอียดท่ี
ขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัย 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2541 แก่ไชเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปล่ียน
หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดในการโอน
งบประมาณครั้งนี้ ดังนี ้

   ส านักงานปลัด 
   โอนเพิ่มต้ังรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   รายการ 1 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก งบประมาณ 4,000 บาท 
   รายการ 2 เก้าอี้ส านักงาน บุผ้าตาข่าย มีพนักพิง จ านวน 2 ตัวๆละ 1,390 บาท  

    รวมงบประมาณ  2,780  บาท 
   รายการ 3 ตู้บานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ใบๆละ 2,800 บาท  
       รวมงบประมาณ  5,600 บาท 
   รวมเป็นเงิน      12,380.- บาท 
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   โอนลด (ส านักงานปลัด) 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   หมวด   ค่าใช้สอย 
   ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   รายการ   พัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  12,380  บาท 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้มีผู้ใดท่ีจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุภาส  อินทาภรณ์ -ขอเครื่องจักรกล และขนหินท าถนน โดยซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข -ขอขอบคุณท่าน นายก ท่ีส่งผมเข้ารับการอบรมของไฟฟ้า จบการอบรม ผมได้รับใบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ประกาศจากทางการไฟฟ้า 
   -หมู่ท่ี 2 ถูกขโมยเข้ามาขโมยของในหมู่บ้านบ่อยมาก จึงอยากให้ทาง อบต.ช่วยติดต้ังกล้อง 

 วงจรปิดภายในหมู่บ้านให้ด้วย 
นายจินต์  แก้วศรี -ขอให้ทาง อบต.ช่วยด าเนินการวางท่อน้ าภายในหมู่บ้านให้ด้วย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ -ขอให้สมาชิก หมู่ท่ี 1 ช่วยดูท่อท่ีมีอยู่สามารถน าไปใส่แทนได้ไหม 
นายก อบต. 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี -เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ขณะนี้มีดับหลายดวง โดยเฉพาะเส้นทางไปบางสระเก้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายไพศาล  สารกาล -เรื่องขอให้ช่วยตัดต้นไม้ท่ีสายไฟไปพาดเกี่ยว เกรงว่าเมื่อมีลมหรือฝนฟ้าคะนอง อาจท าให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 สายไฟขาดได้ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  12.00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
       
 
 
 

 
  
  
 


