
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทร์ที่  9  กันยายน  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 
 



-2- 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  
ประธานสภาฯ  2/2562 เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  2562 จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอเชิญท่านนายกน าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ในเรื่องการขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น เนื่องจาก 
นายก อบต.  เป้าหมายของโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ครอบคลุมถึงโครงการท่ีจะ 

ด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อให้สามารถจัดท าโครงการตรงกับ
เป้าหมายท่ีก าหนด ส าหรับรายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมพิจารณา 

นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบาย แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3  
และแผน  พ.ศ.2561 ข้อ 10 ความว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.2548 

    ในประเด็นการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราในครั้งนี้ จะเข้าเงื่อนไข  
ข้อ 22/1 ความว่า “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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    รายละเอียดการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 
   1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
      1.1 แผนงานการเกษตร 
            โครงการระบบท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร ขอเปล่ียนแปลงดังนี้ 
      ข้อความเดิม 
    เป้าหมาย : พื้นท่ี อบต.หนองบัว 
      ข้อความใหม่ 
    เป้าหมาย : พื้นท่ี อบต.หนองบัวและท ากิจการนอกเขต อบต. 
      (รายละเอียดตามแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  

   2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1) 
นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมด้วย 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต.  หนองบัวได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับอ าเภอด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิม 

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และขณะนี้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้ท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนระดับอ าเภอด าเนินการจัดท าป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งทาง
กรมฯได้ออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างมาให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
 เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา 

นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบาย แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
และแผน  2561 ข้อ 10 ความว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 
 ในกรณีเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ เข้าเงื่อนไข ข้อ 22/2 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
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ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
(รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ) 
มีโครงการดังนี ้
ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ.2562 จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 222,000 บาท ตามแบบกรมโยธา  
ธิการและผังเมืองก าหนด 

นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.3 เรื่องการขอความเห็นขอบท ากิจการนอกเขต 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระเรื่องนี้ ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ สืบเนื่องมาจากปีท่ีผ่านมาไม่สามารถน าน้ าจากคลองภักดีร าไพ มาใช้ในการท าการเกษตรได้ 
นายก อบต.  โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี อบต. เนื่องจากมีค่าความเค็มอยู่ในระดับสูง ประชาชนท่ีน าน้ ามาใช้ 

ในการท าการเกษตร ประสบปัญหาต้นเห่ียวเฉา ใบร่วง ไม่ออกผลผลิต 
    อบต.จึงหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะด าเนินการวางท่อน้ าดิบไปสูบน้ าบริเวณ 

เหนือประตูน้ าบริเวณร้านท่าฉลอง เพื่อสูบน้ ามาตามระบบท่อให้ไหลลงหน้าเข่ือนคลองท่า
แขก ท่ีจุดนี้มีเครื่องสูบน้ าของเราต้ังอยู่ท่ีส่งน้ าไปตามท่อไปยังหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 8 

    การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีบางส่วนต้องด าเนินการในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลเกาะขวาง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอมติความเห็นชอบจาก
สภาในการท ากินการนอกเขต และเมื่อสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะด าเนินการขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเกาะขวางต่อไป รายละเอียดจะให้ปลัดเสนอต่อท่ีประชุม
พิจารณา 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การท ากิจการนอกเขต อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัด อบต.  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
    มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน 

ต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย 
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การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ าเป็นต้องท าและ
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตน 
 โครงการท่ีจะขอมติความเห็นชอบท ากิจการนอกเขต ได้แก่ 
โครงการระบบน้ าดิบเพื่อการเกษตร ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  
โดยท าการ เช่ือมต่อระบบท่อส่งน้ าจากคอสะพานคลองท่าแขก หมู่ 1 ต าบลหนองบัว ไป
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านท่าฉลอง ต าบลเกาะขวาง  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบุรี (ตามแบบ อบต.หนองบัวก าหนด) 
งบประมาณ  483,000  บาท จึงขอมติความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนอข้อคิดเห็นก่อนท่ีจะลงมติ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล ขอสอบถามโครงการนี้วางท่อไปถึงแค่ร้านท่าฉลอง และจะมีวางต่อไปอีกหรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายเทพรส ตุลารักษ์ ยังมีอีก โครงการวางท่อเฉพาะในเขตเทศบาลเกาะขวาง เมื่อท าโครงการนี้เสร็จส้ิน จะมีการ 
ผอ.กองช่าง  ด าเนินการวางท่อส่งน้ าไปตามแนวถนนคลองภักดีร าไพ ไปถึงหน้าประตูน้ าช่วงกลางพร้อม 

ท าแท่นติดต้ังเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แต่เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน 
ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบเช่นเดียวกับช่วงต าบลเกาะขวาง และต้องใช้เวลาในการท าเรื่อง
ขอความเห็นชอบจากกรมชลประทานต้องใช้เวลานาน จึงต้องรอช่วงนี้ไปก่อน 

    และท่ีท าช่วงต าบลเกาะขวางก็เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งท่ีก าลังจะมาถึงพร้อม 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ผมขอมติท่ีประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบท ากิจการนอกเขตหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขต จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.4 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอให้ท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการ 
ประธานสภาฯ  ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ การขอโอนงบประมาณครั้งนี้มี 2 โครงการ  ประกอบด้วย 
นายก อบต.  1. โครงการระบบท่อน้ าดิบเพื่อการเกษตร  เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณ เนื่องจาก 

ประชาชนได้รับความเดือนร้อน จากการใช้น้ าจากคลองภักดีร าไพบริเวณท้ายประตูน้ า    
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ี อบต.หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 มีค่าความเค็มในระดับสูงไม่สามารถใช้ในการ 
ท าการเกษตร ประชาชนท่ีใช้น้ าท าการเกษตร พบว่าต้นไม้มีการเห่ียวเฉา ใบร่วม ไม่มี
ผลผลิต ท าให้ได้รับความเดือดร้อน อบต.จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยวางท่อส่งน้ าขึ้นไปจาก
ท้ายประตูน้ าขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ เพื่อน าน้ าท่ีจืด สามารถใช้ในการท าเกษตร 
ส่งตามท่อลงมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้
ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
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นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัย 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
รายละเอียดในการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) กองช่าง 
   แผนงานการเกษตร 
   งานส่งเสริมการเกษตร 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   รายการ ระบบน้ าดิบเพื่อการเกษตร โดยการเช่ือมต่อระบบท่อส่งน้ าจากคอสะพานคลอง 

ท่าแขก หมู่ 1 ต.หนองบัว ไปถึงถนน คสล.ข้างร้านท่าฉลอง ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี 
จ.จันทบุรี (ตามแบบ อบต.หนองบัวก าหนด) 
งบประมาณ  483,000   บาท 
โอนลด (ส านักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง) 

   1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารงานคลัง 
      งบด าเนินงาน 
      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รายการ ค่าถ่ายเอกสาร จ านวนเงิน  10,000  บาท 
   2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารงานคลัง 
      งบด าเนินงาน 
        หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี  จ านวนเงนิ  370,000  บาท 
   3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารงานคลัง 
       งบด าเนินงาน 
      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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   รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวนเงิน  37,000 บาท 
   4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
      งบด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนเงิน  16,000  บาท 
   5.แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      งบด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวนเงิน   50,000  บาท 
   สรุป โอนเพิ่ม   จ านวน   483,000   บาท 
         โอนลด    จ านวน   483,000   บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุม ว่าจะโอนงบประมาณตามท่ีเสนอหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกเสนอต่อโครงการท่ีสอง 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
นายก อบต.  บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
    เหตุผลท่ีต้องขอโอนงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับอ าเภอ จัดท าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ซึ่งได้ด าเนินการแล้วนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนในระดับอ าเภอจัดท าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
ด าเนินการจัดท าป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ตามแบบก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีประมาณ
การราคามา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาด าเนินการ 

   รายละเอียดจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบและขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อจัดท า 
โครงการ 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ  การโอนงบประมาณเรื่องนี้อาศัยระเบียบกฎหมายเช่นเดียวกับโครงการท่ีหนึ่งเป็นอ านาจ 
ปลัด อบต.  การอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดในการโอนงบประมาณดังนี้ 
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   โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) กองช่าง 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานสวนสาธารณะ 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
   รายการ โครงการก่อสร้างป้ายสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช 

พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง)  
   งบประมาณ   222,000   บาท 
   โอนลด (ส านักงานปลัด , กองคลัง) 
   1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารทั่วไป 
      งบด าเนินงาน 
      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จ านวนเงิน  50,000  บาท 
   2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      งานบริหารงานคลัง 
      งบด าเนินงาน 
      หมวดค่าวัสดุ 
      ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
      รายการ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    จ านวนเงิน  22,000  บาท 
   3.แผนงานสาธารณสุข 
      งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
      งบเงินอุดหนุน 
      หมวดเงินอุดหนุน 
      ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน 
      รายการ เงินอุดหนุนเอกชน  จ านวนเงิน  120,000  บาท 
   4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
      งบด าเนินงาน 
      หมวด ค่าใช้สอย 
      ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ จ านวนเงิน 30,000 บาท 
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   สรุป   โอนเพิ่ม   จ านวน  222,000   บาท 
           โอนเพิ่ม   จ านวน  222,000   บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอมติจากท่ีประชุม จะเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.5 เรื่องกันเงนิงบประมาณ (งบประมาณ 2562) 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกน าเสนอด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ทางฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นต้องด าเนินการกันเงนิงบประมาณปี 2562 เนื่องจาก 
นายก อบต.  โครงการท่ีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาต้ังเป็นรายการใหม่ ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 

ในปีงบประมาณ 2562 
    จึงขอน าโครงการเพื่อขออนุมัติการกันเงนิงบประมาณจากท่ีประชุม ท้ังนี้อาศัย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

    ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 

    ทางฝ่ายบริหารจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน   
705,000  บาท แยกเป็นดังนี้ 

   1.โครงการระบบน้ าดิบเพื่อการเกษตร ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
โดยท าการเช่ือมต่อระบบท่อส่งน้ าจากคอสะพานคลองท่าแขก หมู่ 1 ต าบลหนองบัว ไปถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านท่าฉลอง ต าบลเกาะขวาง  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัด
จันทบรุี (ตามแบบ อบต.หนองบัวก าหนด) งบประมาณ  483,000  บาท 

   2.โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช 
พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง)   
งบประมาณ  222,000  บาท 

นายชวลิต  แก้วศรี ตามท่ีผู้บริหารเสนอกันเงินงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน  705,000 บาท ผม 
ประธานสภาฯ  ขอมติว่าจะอนุมัติให้กันเงินหรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี สมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล เรื่องขอให้ช่วยด าเนินการลอกร่องน้ าบริเวณหลังบ้านนายก เนื่องจากน้ าท่วมขังไม่สามารถ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ระบายน้ าออกได้ 
นายธงชัย  สมเจริญ เรื่องถนนช ารุดบริเวณทางแยกท่าม่วง ซึ่งได้ประสานให้แขวงการทางจันทบุรีทราบแล้ว  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ไม่ทราบมีหนังสือแจ้งมาทาง อบต.หรือไม่ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน ผมพร้อมด้วยสมาชิกสภาบางท่านได้ไปศึกษาดูพื้นท่ีจัดท าน้ าใต้ดินท่ี 
นายก อบต.  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดต่อประสานวิทยากรให้มาดูพื้นท่ีของเรา มีความเหมาะสมท่ีจะ 

ท าน้ าใต้ดินได้หรือไม่ ประมาณส้ินเดือนนี้ 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  11.00 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 
 
 
 
 
 
 


