
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  12  ธันวาคม  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 สวัสดีท่านสมาชิกสภา  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2562  มีรายละเอียดท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

ดังนี ้
1.1 เรื่องประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีทะเบียนเรือ ขนาดไม่เกินสิบ
ตันกรอส และท่ีไม่มีทะเบียนเรือ น าเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้รับแจ้งจากอ าเภอเมืองจันทบุรี ว่า 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีว่า กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ท่ี 
212/2562 ประกาศ ณ วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2562  โดยอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 4  ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 9/2562 

    ประกาศให้เจ้าของเรือพื้นบ้านท่ีมีใบอนุญาตใช้เรือท่ีมีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส  
หรือเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ  น าเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและท าเครื่องหมายท่ี
แสดงอัตลักษณ์  ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาจันทุบรี พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

   1.เรือท่ีมีทะเบียนเรือ 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน 
   - ใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทยฉบับจริง 
   2.เรือท่ียังไม่ได้จดทะเบียนเรือ 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน 
   1.2 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี พ.ศ.2563  
    ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาล 

พระปกเกล้าจันทบุรี ได้จัดท าแผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี ปี พ.ศ.2563 
ในส่วนของอ าเภอเมืองจันบุรี หน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีจะมาด าเนินการ 

    (1) วันอังคารที่  7  เมษายน  2563 
    (2) วันพฤหัสดีท่ี  9  กรกฎาคม  2563 
    (4) วันอังคารที่ 4  ตุลาคม  2562 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  2  ธันวาคม  2562  มีข้อความใดท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือไม ่
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ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมและมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอมติความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการด าเนิน 

โครงการแปรรูปขยะชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบางเมืองจันทบุรี   
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ปลัดได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้รับหนังสือจากเทศบาลเมืองจันทบุรี ความว่า  
ปลัด อบต.  ตามท่ีเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ว่าจ้างบริษัทโชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด ท าการก าจัด 

มูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 1/2555 มีก าหนดระยะเวลา 10 
ปี และในปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีน ามูลฝอยมาร่วมก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 48 หน่วยงานนั้น 

    บริษัทโชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด ได้ขอเสนอแนวทางปรับปรุง เปล่ียนแปลง  
เพิ่มเติมวิธีการก าจัดมูลฝอย โดยจะน ามูลฝอยท่ีผานกระบวนการคัดแยก เป็น RDF มาแปร
รูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจะใช้พื้นท่ีสถานท่ีก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นท่ีต้ังโรงแปรรูปขยะชุมชน และเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้
ด าเนินการจัดประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลมะขามและบริเวณ
ใกล้เคียงแล้ว  เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

    เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว เพื่อพิจารณาขอมติความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการด าเนินโครงการแปรรูป
ขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อท่ีเทศบาลเมืองจันทบุรีจะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

นายสมโภชน์  ชินวงค์ เมื่อทางเทศบาลเมืองจันทบุรี จะมีการแปรรูปขยะเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องถือว่าเป็น 
นายก อบต.  โครงการท่ีดี มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมทุกท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยไปก าจัด สมาชิก 

ทุกท่านมีความเห็นเช่นไร 
นายอนุภาส อินทาภรณ์ ผมเห็นด้วยครับท่ีจะน าขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายชวลิต  แก้วศรี เมื่อสมาชิกทุกท่านมีความเห็นด้วยกับโครงการของเทศบาลเมืองจันทบุรี ผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ  จากท่ีประชุมว่า จะให้ความเห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองจันทบุรีด าเนินโครงการแปรรูปขยะ 

ชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบ จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
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   3.2 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอให้ท่านนายกน าเสนอให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
ประธานสภาฯ  อนุมัติโอนงบประมาณ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ การโอนงบประมาณครั้งนี้มีโครงการทีจะขอโอนงบประมาณด าเนินการ จ านวน 3  
นายก อบต.  โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ มอเตอร์ปั๊มน้ าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

   2. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
น้ าท่วมขังพื้นท่ีการเกษตร 

   3. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอู่ต่อเรือฯ โดยจัดท าคอกเก็บขยะ เพื่อปรับทัศนียภาพ 
บริเวณอู่ต่อเรือให้มีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

    รายละเอียดท่ีขออนุมัติจะให้ปลัดได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ เพื่อประกอบการ 
อนุมัติโอนงบประมาณ 

นายวรเทพ  มัจฉาชีพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอาศัย 
ปลัด อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

   โอนลด (งบกลาง) 
   แผนงาน  งบกลาง 
   งาน  งบกลาง 
   หมวดรายจ่าย งบกลาง 
   ประเภทรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
   รายการ  ช าระหนี้เงินกู้ตามโครงการรักษาระดับราคาทุเรียนปี 2540 
   งบประมาณ 494,000  บาท 
   โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
   1. แผนงาน การเกษตร 
   งาน  ส่งเสริมการเกษตร 
   งบ  ลงทุน 
   หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร 
   รายการ  มอเตอร์ปั๊มน้ าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบท่ี อบต.หนองบัวก าหนด) 
   งบประมาณ 220,000  บาท 
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   2. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   งบ  ลงทุน 
   หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   รายการ  โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณ 

ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยท าการ
ฝังท่อระบายน้ า คอร.มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 1 เมตร จ านวน 30 ท่อน 
พร้อมวางบ่อพักน้ า คสล.ส าหรับท่อ 1 เมตร จ านวน 2 บ่อ (ตามแบบท่ี 
อบต.หนองบัว ก าหนด) 

งบประมาณ    214,000  บาท 
   3. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   งบ  ลงทุน 
   หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

หมู่ท่ี 10 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยท าการจัดท าคอก
เก็บขยะ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบ อบต.
หนองบัวก าหนด) 

   งบประมาณ 60,000  บาท 
   สรุปโอนลด  494,000  บาท 
   โอนเพิ่ม  จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน     494,000  บาท 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดท่ีจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติ 
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณหรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน  494,000 บาท  โดยโอน 

ลดงบประมาณจากงบกลาง  494,000  บ   จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.3 เรื่องกิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่ 
นายชวลิต  แก้วศรี ในทุกปีข้ึนปีใหม่ เราจะมีการท าบุญที่ส านักงาน อบต. ปีนี้ เราจะท าบุญในวันท่ี  27   
ประธานสภาฯ  ธันวาคม  2562  เวลา  07.30 น. ได้ประสานนิมนต์พระจากวัดทรายงามจ านวน  9 รูป  

ได้นิมนต์เรียบร้อยแล้ว 
วันนี้จึงอยากทราบว่าแต่ละหมู่จะจัดเตรียมอาหารมาถวายพระมีอะไรบ้าง ขอให้สมาชิกได้ 
เสนอด้วย 

นายอนุภาส อินทาภรณ์ หมู่ท่ี 1 ต้มจืด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
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นายธงชัย  สมเจริญ หมู่ท่ี 2 หัวหม ู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
นายจินต์  แก้วศรี หมู่ท่ี 8 ห่อหมก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี หมู่ท่ี 9 แกงเป็ด 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด หมู่ท่ี 10  ผัดปลาค่ืนใช่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา หมู่ท่ี 11  ต้มมะระ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ทางผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบของหวาน ผลไม้ 
นายก อบต. 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี สมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวจริน สมุทร์คีรี - ขอให้ช่วยด าเนินการตัดต้นไม้ริมทาง กิ่งไม้ยื่นลงมาในทางถนน เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  ผู้ขับข่ีรถได้ 
   -ทางโรงเรียนวัดเสม็ดงาม จะมีการจัดงานกิจกรรมของโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์  

อบต.ช่วยลดน้ าบริเวณสนามของโรงเรียน เพื่อลดฝุ่นละออง ก่อนท่ีจะจัดงาน 
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 
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ลงช่ือ      จริน   สมุทร์คีรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวจริน   สมุทร์คีรี) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 10 

ลงช่ือ     ชวลิต   แก้วศรี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายชวลิต   แก้วศรี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

 
 


