
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2561 
วันพุธท่ี  1   สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชวลิต     แก้วศรี ประ ธานสภา 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  วันนี้เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2561  

มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2561 ปีนี้ขอเชิญสมาชิก
สภาและพนักงานส่วนต าบล เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัดด้วย 

   1.2 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จึงขอรับการบริจาค
โทรศัพท์มือถือเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อรวบรวมจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง
มือถือเก่านี้จะแลกเปล่ียนเป็นหนังสือท่ีจะมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วย 
1.3 การด าเนินการตามแนวทางขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมขน 
“จังหวัดสะอาด ประจ าปี 2561” ตัวชี้วัดท่ี 4 ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

    ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีจ านวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ 
โลก (อถล.) จ านวน 245 ครัวเรือน จ านวน 245 คน จากจ านวนเป้าหมาย  635  
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  19.29 และวันนี้สมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่บ้านได้ส่งใบสมัคร 
(อถล.) มาเพิ่มข้ึน ท าให้ยอดครัวเรือนเพิ่มข้ึนน่าจะถึง 50%  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/2561  เมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน 2561  มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้ท่าน 
ประธานสภาฯ  นายกฯ ได้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
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นายสมโภชน์  ชินวงค์ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะได้เสนอร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนัน้ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี ้
   1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน 24,777,712.82   บาท 
   1.2 เงินสะสม    จ านวน   7,817,534.14   บาท 
   1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   9,517,707.89   บาท 
   1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนั  จ านวน  1  โครงการ 
        รวม      250,000.00   บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
   (1) รายรับจริง     จ านวน 23,068,841.60 บาท 
        ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร    จ านวน      349,341.50 บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน       213,692.00 บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน      126,645.02 บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน      321,242.00 บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน        14,060.00 บาท 
        หมวดรายได้จากทุน    จ านวน             -     บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 11,385,854.08 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จ านวน 10,658,007.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  -    บาท 
   (3) รายจ่ายจริง     จ านวน 16,279,839.83 บาท 
        ประกอบด้วย 
        งบกลาง     จ านวน   5,809,514.00 บาท 
        งบบุคลากร     จ านวน   6,033,989.00 บาท 
        งบด าเนินงาน    จ านวน   2,315,036.83 บาท 
        งบลงทุน     จ านวน   1,195,360.00 บาท 
        งบรายจ่ายอื่น    จ านวน  -    บาท 
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        งบเงินอุดหนุน    จ านวน      925,940.00 บาท 
   (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   -     บาท 
   (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน   3,279,019.97 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                   -     บาท 
    ในส่วนของรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

2562 จะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  25,00,000 บาท 
ปลัด อบต.  แยกเป็น (รายละเอียดตามเอกสาร) 
   หมวดภาษีอากร      349,282.00  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   100,000.00  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  403,810.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       17,700.00  บาท 
   หมวดภาษีอากร          13,386,340.00  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         10,500,000.00  บาท 
   ประมาณการรายจ่ายได้         25,000,000.00  บาท 
   แยกเป็น 
   งบกลาง             8,288,460.00  บาท 
   งบบุคลากร            9,369,040.00  บาท 
   งบด าเนินงาน            5,209,000.00  บาท 
   งบลงทุน        976,500.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน             1,157,000.00  บาท 
   สามารถแยกตามงานและงบรายจ่ายได้ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป    รวม 10,208,300.00  บาท 
   งานบริหารทั่วไป     รวม   8,270,540.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       1,879,920.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       3,745,620.00  บาท 
   ค่าตอบแทน             35,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย        1,630,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ            605,000.00  บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค           380,000.00  บาท 
   งานบริหารงานคลัง    รวม   1,932,760.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,652,760.00  บาท 
   ค่าตอบแทน             75,000.00  บาท  
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   ค่าใช้สอย             80,000.00  บาท  
   ค่าวัสดุ            125,000.00  บาท  
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม        60,000.00  บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม        60,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             20,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ              40,000.00  บาท 
   แผนงานการศึกษา    รวม   1,923,720.00  บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม      477,600.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          477,600.00  บาท 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   1,446,120.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          420,120.00  บาท 
   ค่าตอบแทน             10,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย           288,200.00  บาท 
   ค่าวัสดุ            295,800.00  บาท 
   เงินอุดหนุน           432,000.00  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข    รวม      213,000.00  บาท 
   แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม      213,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             13,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ              80,000.00  บาท 
   เงินอุดหนุน           120,000.00  บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน    รวม   2,620,020.00  บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,920,020.00  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,198,020.00  บาท 
   ค่าตอบแทน             57,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย           500,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ            165,000.00  บาท 
   งานไฟฟ้าถนน     รวม      700,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย           150,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ              50,000.00  บาท 
   เงินอุดหนุน           500,000.00  บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม      205,000.00  บาท 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม      205,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย           100,000.00  บาท 
   เงินอุดหนุน           105,000.00  บาท 
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   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ รวม      330,000.00  บาท 
   งานกีฬาและนันทนาการ    รวม        50,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             50,000.00  บาท 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่   รวม      270,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย           270,000.00  บาท 
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม        10,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             10,000.00  บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม      976,500.00  บาท 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   รวม      976,500.00  บาท 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง          976,500.00  บาท 
   แผนงานการเกษตร    รวม      180,000.00  บาท 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม      130,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             80,000.00  บาท 
   ค่าวัสดุ              50,000.00  บาท 
   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม        50,000.00  บาท 
   ค่าใช้สอย             50,000.00  บาท 
   แผนงานงบกลาง     รวม   8,288,460.00  บาท 
   งบกลาง      รวม   8,288,460.00  บาท 

ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ต้ังเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอให้ทุกท่าน
ดูตามร่างข้อบัญญัติ (เอกสารท่ีแนบ) 

นายชวลิต  แก้วศรี ทุกท่านดูตามเอกสารแล้วมีความเห็นเช่นไร  ก่อนท่ีจะลงมติรับหลักการหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ลงมติรับหลักการหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณอย่างกว้างขวาง 
นายชวลิต  แก้วศรี ต่อไปผมขอมติจากท่ีประชุม จะรับร่างหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงให้สมาชิกสภาฯได้ทราบเรื่อง 
ประธานสภาฯ  หลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
ปลัด อบต.  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาขิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคน แต่ไม่ 

เกินเจ็ดคน ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 105  
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ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ท่ีประชุม  มีมติเลือกคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ด้วยความเห็นชอบจ านวน 10 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน จึงขอให้มีการเสนอช่ือผู้ 
ประธานสภาฯ  เป็นกรรมการและขอผู้รับรองสองคน เสนอเลือกทีละคน เรียงล าดับจนครบจ านวน 
   ขอเชิญเสนอรายช่ือ 
นายไพศาล  สารกาล ผมขอเสนอ  นายอนุภาส  อินทาภรณ์   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 แปรญัตติคนท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่  นายวันชัย   ผดุงพินิจกุล 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2 ได้แก่  นางสาวจริน   สมุทร์คีรี 
นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบเลือก   นายอนุภาส  อินทาภรณ์  เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจินต์  แก้วศรี ผมขอเสนอ  นายธงชัย  สมเจริญ   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 แปรญัตติ คนท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่  นายอลงกรณ์   โพธิ์มณี 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2  ได้แก่  นางบังหลวง   ท่าเสม็ด 
นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบเลือก นายธงชัย  สมเจริญ  เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นางสายรุ้ง  อินทรโสภา ดิฉันขอเสนอ  นายไพศาล  สารกาล  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่ นายวรพงษ์  เงินจินดาสุข 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2 ได้แก่ นายจินต์   แก้วศรี 
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นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบเลือก นายไพศาล  สารกาล เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
นายชวลิต  แก้วศรี สรุปคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 
ประธานสภาฯ  1. นายอนุภาส   อินทาภรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 
   2. นายธงชัย     สมเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 
   3. นายไพศาล   สารกาล  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11. 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
   3.3 เรื่องก าหนดวันประชุมวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานผลและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตินัน้เป็นประการใด  
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24  
ช่ัวโมง ต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เวลา 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และให้ประธานสภา 
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ท้องถิ่นส่งรายงานนัน่แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุม
พิจารณาและก าหนดให้วันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นวันประชุมวาระ
ท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และท่ีประชุมเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธงชัย  สมเจริญ ขอให้ช่วยติดตามโครงการตามข้อบัญญัติของหมู่ท่ี 2 ท่ีขออนุญาตทางแขวงการทาง  
รองประธานสภาฯ ไปถึงไหนแล้วช่วยเร่งติดตามให้ด้วย 
นายจินต์  แก้วศรี ขอไฟโคมแสงสว่างภายในหมู่บ้าน และขอรับการสนับสนุนยาก าจัดวัชพืชท่ีจะใช้ในการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 พัฒนาหมู่บ้าน ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ขอให้ทาง อบต.เตรียมจัดหาเครื่องปั๊มน้ าประปาหมู่บ้านส ารองไว้  กรณีฉุกเฉินเครื่องปั๊ม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 น้ าประปาเกิดเสีย อาจก่อผลกระทบต่อการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านได้ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอนัดการประชุมครั้งหน้า จะเป็นการประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2561 ในวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ.  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผมขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม  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 


