
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทร์ที่  5  สิงหาคม  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 นายวรเทพ      มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
5 นายวรวิช        กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
6 นายเทพรส      ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
7 นางสาวนภิส    ทนุพงษ ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
8 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   8 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี 1.1 อ าเภอเมืองจันทบุรี ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
ประธานสภาฯ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจ าเดือน สิงหาคม ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เวลา  

09.00 น. นายอ าเภอเมืองจันทบุรี ได้ขอให้ท้องถิ่นท ากิจกรรมในวันดังกล่าว ตามความ
สะดวกของท้องถิ่น เวลาไหนก็ได้ ในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย เมื่อด าเนินการเสร็จ
ส้ินให้รายงานพร้อมภาพถ่ายให้อ าเภอทราบ 
1.2 สาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทบุรี ได้แจ้งในท่ีประชุมประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ว่า 
ขณะนี้ในเขตอ าเภอเมือง มีผู้เป็นไข้เลือดออก จ านวน 48 ราย พื้นท่ีมีผู้ป่วยมากคือต าบล
คลองนารายณ์ ต าบลหนองบัว มีผู้เป็นไข้เลือดออก จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย 
 -เขต อบต.    หมู่ท่ี 2   จ านวน   1   ราย 
   หมู่ท่ี 9   จ านวน   1   ราย 
 -เขตเทศบาล หมู่ท่ี 4    จ านวน   1   ราย 
   หมู่ท่ี 7    จ านวน   2   ราย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2562  มีข้อความใดท่ี 

จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบปราณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ท่านนายก  
ประธานสภาฯ  ได้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
นายก อบต.   บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะได้เสนอร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
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   1.สถานะการคลัง 
   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี ้
   1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 26,288,837.14  บาท 
   1.2 เงินสะสม   จ านวน    9,206,853.34  บาท 
   1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  10,436,207.00  บาท 
   1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนั  จ านวน  1  โครงการ   

      รวม 263,000 บาท 
   2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง     จ านวน  23,736,953.67 บาท 
        ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร    จ านวน       467,274.09 บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน       151,815.60 บาท 
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       198,370.27 บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       346,940.00 บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน           4,190.00 บาท 
        หมวดรายได้จากทุน    จ านวน               -          บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  12,644,127.71 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จ านวน    9,924,236.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน               -          บาท 
   (3) รายจ่ายจริง     จ านวน  18,346,074.06 บาท 
        ประกอบด้วย 
        งบกลาง     จ านวน    6,754,700.00 บาท 
        งบบุคลากร     จ านวน    6,779,160.00 บาท 
        งบด าเนินงาน    จ านวน    3,268,687.08 บาท 
        งบลงทุน     จ านวน       885,910.00 บาท 
        งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                -         บาท 
        งบเงินอุดหนุน    จ านวน       657,616.98 บาท 
   (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         -         บาท 
   (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม   จ านวน      646,000.00 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                -         บาท 
   ในส่วนรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 จะให้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
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นายวรเทพ  มัจฉาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 26,500,000.-บาท 
ปลัด อบต.  แยกเป็น (รายละเอียดตามเอกสาร) 
   หมวดภาษีอากร          170,600.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       196,600.00 บาท 
   หมวดรายได้ทรัพย์สิน         200,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      420,000.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             5,000.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร     14,507,800.00 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     11,000,000.00 บาท 
   ประการรายจ่ายได้   26,500,000.00 บาท 
   แยกเป็น 
   งบกลาง         9,171,900.00 บาท 
   งบบุคลากร        9,576,060.00 บาท 
   งบด าเนินงาน        5,177,340.00 บาท 
   งบลงทุน        1,581,700.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน           993,000.00 บาท 
   แยกตามงานและงบรายจ่ายได้ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป    รวม 10,921,720.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไป     รวม   8,497,520.00 บาท 
   -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       1,879,920.00 บาท 
   -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       3,814,800.00 บาท 
   -ค่าตอบแทน             50,000.00 บาท 
   -ค่าใช้สอย        1,512,000.00 บาท 
   -ค่าวัสดุ            585,000.00 บาท 
   -ค่าสาธารณูปโภค          380,000.00 บาท 
   -ค่าครุภัณฑ์           275,800.00 บาท 
   งานบริหารงานคลัง    รวม   2,424,200.00 บาท 
   -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,748,400.00 บาท 
   -ค่าตอบแทน             85,000.00 บาท 
   - ค่าใช้สอย           405,000.00 บาท 
   -ค่าวัสดุ            120,000.00 บาท 
   -ค่าครุภัณฑ์             65,800.00 บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม        60,000.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม        60,000.00 บาท 
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   -ค่าใช้สอย           10,000.00 บาท 
   -ค่าวัสดุ            50,000.00 บาท 
   แผนงานการศึกษา    รวม     1,801,500.00 บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา   รวม        477,600.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        477,600.00 บาท 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   1,323,900.00 บาท 
   -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         429,360.00 บาท 
   -ค่าตอบแทน             10,000.00 บาท 
   -คาใช้สอย          239,140.00 บาท 
   -ค่าวัสดุ           254,200.00 บาท 
   -ค่าครุภัณฑ์               3,200.00 บาท 

-เงินอุดหนุน          388,000.00 บาท 
แผนงานสาธารณสุข    รวม     205,000.00 บาท 
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม     205,000.00 บาท 
-ค่าใช้สอย          125,000.00 บาท 
-ค่าวัสดุ             80,000.00 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน    รวม   2,594,380.00 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   1,914,380.00 บาท 
-เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       1,225,980.00 บาท 
-ค่าตอบแทน             65,000.00 บาท 
-ค่าใช้สอย           442,000.00 บาท 
-ค่าวัสดุ            165,000.00 บาท 
-ค่าครุภัณฑ์             16,400.00 บาท 
งานไฟฟ้าถนน     รวม      680,000.00 บาท 
-ค่าใช้สอย           150,000.00 บาท 
-ค่าวัสดุ              30,000.00 บาท 
-เงินอุดหนุน           500,000.00 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม      195,000.00 บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม      195,000.00 บาท 
-ค่าใช้สอย             90,000.00 บาท 
-เงินอุดหนุน           105,000.00 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ รวม      190,000.00 บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ    รวม        50,000.00 บาท 
-ค่าใช้สอย             50,000.00 บาท 
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   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่   รวม    130,000.00 บาท 
   -ค่าใช้สอย         130,000.00 บาท 
   งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม      10,000.00 บาท 
   -ค่าใช้สอย           10,000.00 บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม 1,220,500.00 บาท 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   รวม 1,220,500.00 บาท 
   -ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     1,220,500.00 บาท 
   แผนงานการเกษตร    รวม    140,000.00 บาท 
   งานส่งเสริมการเกษตร    รวม      90,000.00 บาท 
   -ค่าใช้สอย           40,000.00 บาท 
   -ค่าวัสดุ            50,000.00 บาท 
   งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้   รวม      50,000.00 บาท 
   -ค่าใช้สอย           50,000.00 บาท 
   แผนงานงบกลาง     รวม 9,171,900.00 บาท 
   -งบกลาง     รวม 9,171,900.00 บาท 
   ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ต้ังเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอให้ทุกท่านดูตาม 

ร่างข้อบัญญัติ (เอกสารที่แนบ) 
นายชวลิต  แก้วศรี ทุกท่านดูตามเอกสารแล้วมีความเห็นเช่นไร ก่อนท่ีจะลงมติรับหลักการหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 อย่างกว้างขวาง 
นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติจากท่ีประชุมจะรับร่างหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
3.2 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้ทราบเรื่องหลักเกณฑ์ 
ประธานสภาฯ  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103  
ปลัด/เลขานุการสภา คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไมน่้อยกว่าสามคน แต่ไม่ 

เกินเจ็ดคน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด 
นายไพศาล  สารกาล ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
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ท่ีประชุม  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้มีคณะกรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน เห็นชอบ  

จ 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 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่ นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2 ได้แก่ นางสาวจริน  สมุทร์คีรี 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบเลือก นายอนุภาส  อินทาภรณ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายจินต์  แก้วศรี ผมขอเสนอ  นายธงชัย  สมเจริญ  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่ นายอลงกรณ์   โพธิ์มณี 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2 ได้แก่ นางบัวหลวง   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 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีผู้รับรองคนท่ี 1 ได้แก่ นายวรพงษ์     เงินจินดาสุข 
   มีผู้รับรองคนท่ี 2 ได้แก่ นายจินต์        แก้วศรี 
นายชวลิต  แก้วศรี ผมขอมติด้วยครับว่าผู้ใดเห็นชอบเลือก นายไพศาล  สารกาล เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ยกมือด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายชวลิต  แก้วศรี สรุปคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
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 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งให้สมาชิกสภาทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินัน้
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่น ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานผลและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบก าหนดระยะเวลาค าเสนอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24  
ช่ัวโมง ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 
16.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุม
พิจารณาและก าหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
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เป็นวันประชุมวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เรื่องการวางท่อน้ าเพื่อการเกษตร  ตามท่ีได้ด าเนินการวางแผนจัดท าวางท่อน้ าเพื่อ 
นายก อบต.  การเกษตร จากหน้าเครื่องสูบน้ าท่ีประตูเข่ือนหมู่ท่ี 1  วางท่อระยะทางประมาณพันกว่า 

เมตร เลียบคลองชลประทานไปจุดท่ีจะต้ังเครื่องสูบน้ า บริเวณประตูเข่ือนคลองชลประทาน 
ทางทิศเหนือร้านท่าฉลอง และขณะนี้ได้รับการสนับสนุนท่อส่งน้ าจาก อบจ. และเก็บรักษา
ท่อส่งน้ าอยู่ท่ีหมู่ท่ี 8 

    แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการท่ีจะต้องท ากิจการนอกเขต  จ าเป็นต้องได้รับ 
ความเห็นชอบให้ท ากิจการได้จากเจ้าของพื้นท่ี ได้แก่ กรมชลประทานและเทศบาลต าบล
เกาะขวาง โดยเฉพาะกรมชลประทานอาจต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการขออนุญาตนานมาก 

    เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งท่ีจะมาถึง จึงจะจัดท า 
โครงการนี้เป็น 2 ระยะ ได้แก่  
ระยะแรก จะวางท่อส่งน้ าจากพื้นท่ี อบต.ไปพื้นท่ีเทศบาลเกาะขวาง เมื่อเกิดภัยแล้งในพื้นท่ี 
จะด าเนินการตั้งเครื่องสูบน้ าต่อสายเช่ือมท่อส่งน้ าท่ีวางไว้ส่งน้ ามาท่ีหน้าเข่ือนหมู่ท่ี 1  
ระยะท่ี 2 ท าเรื่องขออนุมัติด าเนินการโครงการต่อชลประทาน เมื่อได้รับการอนุมัติ จึง
ด าเนินการโครงการให้เสร็จส้ินท้ังโครงการ 

นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ทางกองช่างได้รีบด าเนินการในการออกแบบและประมาณราคา เพื่อจะได้ด าเนินการ 
ประธานสภาฯ  ขออนุมัติจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
นายอนุภาส อินทาภรณ์ - ขอให้ช่วยด าเนินการซ่อมแซมประตูน้ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 -เรื่องการวางท่อน้ าสูงกว่าระดับถนนท าให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณบ้านชาวบ้าน 
   -ขอให้ช่วยประสานทางการไฟฟ้า เข้ามาตัดไฟ เพื่อท่ีจะตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ท่ีระสายไฟฟ้า  

จุดท่ีจะด าเนินการตั้งแต่วัดทรายงามจนถึงทางแยก 
นายธงชัย  สมเจริญ - ขอไฟฟ้าแสงสว่าง (แสงจันทร์) ตรงทางแยกซุ้มวัดทรายงาม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
รองประธานสภาฯ 
นายจินต์  แก้วศรี - ถนนซอยรวมใจ มีการยุบตัว ขอให้ อบต.แก้ไขเร่งด่วน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี - ขอป้ายบอกทางในหมู่บ้าน เพื่อประชาชนต่างพื้นท่ีท่ีขับรถผ่านมาทราบทิศทางท่ีจะไป  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 เช่น ทางไปต าบลบางสระเก้า 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด - ขอลอกร่องน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน บางส่วนเอกชนรังวัดออกฉโนดมีเจ้าของจะด าเนินการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 อย่างไร 
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   -ขอยางมะตอยส าเร็จรูป ประมาณ 2 – 3 ถุง จะน าไปแปะหลุมท่ีพิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฯ 
นางสายรุ้ง  อินทรโสภา - ชาวบ้านขอให้ช่วยตัดต้นไม้ ซอย 9 ต้นไม้อยู่ริมถนน เอนลงไปทางบ้านของชาวบ้าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11  เกรงว่าเมื่อมีลมฝนจะล้มลงทับบ้าน 
   -ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกท่ีแก้ไขปัญหาจนท าให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวก 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอนัดการประชุมครั้งหน้า จะเป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562  

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
และวันนี้ผมขอปิดการประชุม 

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 
 
 
 
 
 
 
 


