
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  13  มิถุนายน  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 นายวรวิช        กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
5 นายเทพรส      ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
6 นางสาวนภิส    ทนุพงษ ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
7 นางสาวน้ าผ้ึง   ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  
8 นายวรเทพ      มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  

 
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  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ท า
หน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 1/2562  มีรายละเอียดตามวาระการประชุม ดังนี้ 
   1.1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯร่วมโครงการฟื้นฟูและพฒันาล าน้ า คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อมและ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน อ าเภอเมืองจันทบุรี ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  เวลา 
09.00 น. ณ.คลองภัคดีร าไพ  บริเวณโรงเรียนลาซาล  จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามวันเวลาดังกล่าว 

   1.2 โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
อ าเภอเมืองจันทบุรี ได้คัดเลือกให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ด าเนินการ

ในฐานะตัวแทนระดับอ าเภอ โครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก าหนดสถานท่ี ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช โดยจัดเป็นสถานท่ีพักผ่อนและศึกษาประวัติความเป็นมาของอู่ต่อเรือ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2562 – พฤษภาคม 
2563 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีข้อความใดท่ีจะ 

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด 

แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
นายชวลิต  แก้วศรี ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง 
ประธานสภาฯ  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  ขอช้ีแจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 45 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม 
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วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอ
สอบถามท่ีประชุมว่า  มีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียวหรือไม ่

นายสมโภชน์  ชินวงค์ ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์ 
นายก อบต.  การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 สามวาระรวดเดียว 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่ามีผู้ใดเห็นชอบตามท่ีท่านนายก 
ประธานสภาฯ  เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน 10 เสียง  

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
นายชวลิต  แก้วศรี ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญท่านนายกช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ต่อท่ีประชุม เพื่อพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ 
   การพิจารณาวาระท่ี 1 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ผมขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด 
นายก อบต.  แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ฉบับนี้มาเพื่อให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

ได้พิจารณา ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ ดังนี้ 
     หลักการ 
    ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
     เหตุผล 
    เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าท่ีออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกมูลฝอย เพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความสะอาดและพัฒนาการจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ให้สามารถแก้ไขปัญหามูลฝอยท่ีเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ร่างฯ) 

นายชวลิต  แก้วศรี  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล ให้ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ 

จากท่ีประชุมว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 หรือไม่ 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน 10 เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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   การพิจารณาวาระท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ปรึกษาเรียง 

ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ซึ่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.
2562 ประกอบด้วย 9 ข้อ และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดหรือไม่ เสนอได้เลยครับ 

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

แยกมูลฝอย พ.ศ.2562 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
   การพิจารณาวาระท่ี 3 
นายชวลิต  แก้วศรี ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ประธานสภาฯ  คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  วาระท่ีสาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 3 ว่าด้วยเรื่องญัตติ ข้อ 52 ก าหนดว่า การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ 

   ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้น จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่า  
มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย 
นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเสนอให้มีการอภิปราย ผมขอมติจากท่ีประชุมว่า เห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 

2562 หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การ 

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
   3.2 การขอความเห็นชอบทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  
นายก อบต.  พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2654) มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ 
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ราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้า
ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
   รายละเอียด 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

    3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 

    4. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 

    5. หลังจากด าเนินการตามข้อ 1 – 4 แล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

    ส าหรับรายละเอียดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในเอกสารร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้มีการ
พิจารณารายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ มีการอภิปรายซักถามอย่างกว้างขวาง 

นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติด้วยครับว่าจะให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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   3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ขอให้ท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีปะชุมทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ 
ประธานสภาฯ  อนุมัติโอนงบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
นายก อบต.  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับอ าเภอจัดท าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ 

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช ซึ่งจะต้องมีปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม สวนสาธารณะท่ีมีอยู่ให้มีความสวยงาม 
สะอาดและดูร่มรื่น ส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของประชาชน แต่ในโครงการนี้ไม่สามารถจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ จัดหาได้เฉพาะท่ีเป็นวัสดุและใช้การรวมพลังของจิตอาสา ด าเนินการ 
ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความสมบูรณ์และบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน มาด าเนินการดังกล่าวรายละเอียดท่ีจะขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจง
ให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัย 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
รายละเอียดในการโอนงบประมาณดังนี ้
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) ส านักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ   ม้านั่งสนามเหล็ก จ านวน 8 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 128 ซม. ขนาดลึกไม่
น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.  งบประมาณ 17,520 บาท 
โอนลด ส านักงานปลัด 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
งบประมาณ  17,520 บาท 
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ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบนี้มีผู้ใดจะเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ แจ้งสมาชิกถึงวัตถุประสงค์ในการน าต้นหมากออกจากสวนหน้าพิพิธภัณฑ์ ก็เพื่อจะน า 
นายก อบต.  ต้นไม้อื่นมาปลูกแทน เพื่อจัดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ จะมีการจัดกิจกรรมปลาย 

เดือนนี้ เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะและบริเวณอู่ต่อเรือฯ โดยจะนัดหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
น ามวลชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 

นายวันชัย ผดุงพินิจกุล อยากให้ท่านนายกไปพูดคุยกับยายเต็ง เรื่องกิ่งไมห้ล่นใส่หลังคาบ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายอนุภาส อินทาภรณ์ เรื่องกิ่งไม้พาดสายไฟแรงสูง สายวัดทรายงาม อยากให้ อบต.ประสานทางการไฟฟ้าให้มา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ด าเนินการตัดกิ่งไม ้
นายจินต์  แก้วศรี เรื่องแนวกันดินไหล่ถนน หมู่ท่ี 8 ขณะนี้เริ่มมีการช ารุดผุพัง เนื่องจากแนวกันดินท าด้วยไม้  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 จึงเกิดการผุพัง ไหล่ทางท่ีเป็นดินมีการถล่มลงในบ่อน้ า ควรหาวิธีด าเนินการแก้ไขด่วน 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ในหมู่บ้านมีถังใส่ขยะไม่เพียงพอ จึงอยากขอถังขยะเพิ่ม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ขอให้ท่านนายกช่วยด าเนินการแจ้งแขวงการทาง เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนช ารุด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 บริเวณอู่ช่างแค๊ป เกรงว่าปล่อยไว้ไม่ซ่อมแซม อาจเกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุได้ 
นายชวลิต แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
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 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


