
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2560 
วันศุกร์ท่ี  8  กันยายน  2560  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.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 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   6 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต  แก้วศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องการด าเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม 

      ศพฯ 
        1. วันเวลารับสมัคร 
    เปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. – 16.00  

น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 
         2. สถานท่ีรับสมัคร 
    รับสมัคร ณ ท่ีว่าการอ าเภอ 
         3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
    3.1 ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ 
    3.2 กรณีท่ีเคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” แล้ว  

      สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม 
      ศพฯได้ 

         4. หลักฐานการสมัคร 
    4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 7 ป  ท่ียังไม่มีบัตร 

ประจ าตัวประชาชน ขอให้น าเอกสารหลักฐานท่ีปรากฏเลขบัตรประจ าตัว  
ประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาแสดง 

    4.2 สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” (ถ้ามี) 
         5. ส่ิงของพระราชทาน 
    5.1 ผู้สมัครเดิม ท่ีเคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมี 

      ความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
      พระบรมศพฯ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับส่ิงของพระราชทาน ดังนี้ 
      1. บัตรประจ าตัวจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 
      2. บัตรประจ าตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม 
          ศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน) 
      3. ปลอกแขน 
5.2 ผู้สมัครใหม่ ท่ีประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  
      และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะได้รับ 
      ส่ิงของพระราชทาน ดังนี้ 
      1. บัตรประจ าตัวจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
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          2. บัตรประจ าตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม 
ศพฯ (แบ่งสีตามประเภทของงาน) 

          3. เส้ือ หมวก ผ้าพันคอและปลอกแขน 
         6. ประเภทของาน 
    งานดอกไม้จันทน ์    สีม่วง 
    งานประชาสัมพันธ ์    สีคราม 
    งานโยธา     สีน้ าเงิน 
    งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  สีเขียว 
    งานบริการประชาชน    สีเหลือง 
    งานแพทย์     สีแสด 
    งานรักษาความปลอดภัย    สีแดง 
    งานจราจร     สีชมพู 
         7. ก าหนดวัน / สถานท่ีรับส่ิงของพระราชทาน 
    อ าเภอเมืองจันทบุรี รับส่ิงของพระราชทานในวันท่ี  10  ตุลาคม  2560   

ณ หอประชุมอ าเภอเมืองจันทบุรี  โดยรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

         8. ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพฯ ระหว่างวนัท่ี 18 – 31 ตุลาคม 2560 

1.2 เรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
      อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

    ด้วยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการตามมติมหาเถร 
      สมาคม ครั้งท่ี 17/2560 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการ 
      อุปสมบทหมู่ เพื่อบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
      ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้เจ้าคณะ 
      จังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 89  
      รูป เป็นระยะเวลา 15 วัน จังหวัดจันทบุรี ได้ก าหนดจัดพิธีอุปสมบท ระหว่างวันท่ี  
      16 – 30 ตุลาคม 2560 จังหวัดจันทบุรีก าหนดบรรพชาอุปสมบททุกอ าเภอๆละ 9  
      รูป 

    ระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติ สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 20 – 60 ป  ไม่ 
      เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เป็นต้น ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็น 
      โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ ไม่เป็นคนลักเพศ และขอรับใบสมัครและ 
      ระเบียบการ ยื่นใบสมัครได้ท่ีส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และส านักงาน 
      เจ้าคณะจังหวัด โดยปลงผมนาค วันอาทิตย์ท่ี  15 ตุลาคม 2560 และพิธีอุปสมบท . 
      วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดท่ีจัดโครงการ 
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   1.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจ าป  2560 ระดับจังหวัด 
    ด้วยจังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดจันทบุรี ได้ก าหนด 

     จัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจ าป  2560 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
     ของทรัพยากรสัตว์น้ า  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้ 
     สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยก าหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในโอกาส 
     ดังกล่าว ในวันศุกร์ท่ี  15  กันยายน  2560 เวลา 09.30 น ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน 
     อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   
     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี 
 ในการนี้ จังหวัดจันทบุรี จึงเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร่วมเป็น 
     เจ้าภาพในการจัดพิธีดังกล่าวและประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนร่วม 
     กิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  
ประธานสภาฯ  2/2560  เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  จะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมท่ีเป็นคลองระบายน้ าเก่า ด้านข้าง 

คลองภักดีร าไพ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะพลอง ต าบลหนองบัว เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 

นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอเชิญท่านนายกได้เป็นผู้เสนอถึงความเป็นมาเพื่อขอใช้พื้นท่ี เพื่อสภาฯจะได้อนุมัติ 
ประธานสภาฯ  ต่อไป 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ด้วยโครงการชลประทานจันทบุรีได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
นายก อบต.  จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์ท่ีจะก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลท่ี 9 บริเวณปลายคลองภักดีร าไพ โดยใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมท่ีเป็นคลอง
ระบายน้ าเก่าด้านข้างคลองภักดีร าไพ และได้มีการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วม
พิจารณาหาแนวทางการด าเนินงาน เมื่อวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ซึ่งท่ี
ประชุมพิจารณาพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการดังกล่าว  ได้พิจารณาพื้นท่ีบริเวณประตูระบายน้ า
ปลายคลองผันน้ า (ปตร.คลองตะเคียน) ซึ่งเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมท่ีเป็นคลอง
ระบายน้ าเก่าด้านข้างคลองภักดีร าไพ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะพลอง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง
จันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
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    ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบการ 
ใช้พื้นท่ีท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ อนุญาตให้ใช้พื้นท่ี
ด าเนินการหรือไม ่

นายอนุภาส อินทาภรณ์ ผมเห็นด้วยที่จะใช้พื้นท่ีบริเวณดังกล่าว เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เนื่องจากพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสร้างคลองภักดี 

ร าไพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดจันทบุรี  ท าให้จังหวัดจันทบุรี
พ้นจากน้ าท่วมมาถึงทุกวันนี้  และทางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ได้ท าประชาคมหมู่บ้านในเรื่องนี้  
ทุกคนเห็นด้วยในการให้ใช้พื้นท่ีในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 

นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอทราบจ านวนพื้นท่ีท่ีจะขอใช้และแหล่งงบประมาณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
นายเทพรส ตุลารักษ์ พื้นท่ีท่ีขอใช้จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 65 ตารางเมตร ส าหรับงบประมาณท่ีจะใช้ในการถมท่ี 
ผอ.กองช่าง  และก่อสร้างอนุสาวรีย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรี จะขอรับการ 

บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 
นายไพศาล สารกาล ผมเห็นด้วยกับการด าเนินการโครงการนี้ อันเป็นการเทิดพระเกียรติและส านึกถึงคุณงาม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ความดีท่ีรัชกาลท่ี 9 ทรงมีต่อพวกเรา 
นายชวลิต แก้วศรี ผมเห็นด้วยกับท่านนายก เราควรขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ 
ประธานสภาฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 และด าเนินการขอถอนสภาพที่ดิน ขออนุญาต 

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ผมขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ เห็นชอบให้ใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เดิมท่ีเป็น

คลองระบายน้ าเก่าด้านข้างคลองภักดีร าไพ เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 จ านวนพื้นท่ี 2 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา หรือไม่ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญสมาชิกแต่ละหมู่น าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล เรื่องปะถนนในหมู่บ้าน และขอรถเกรดถนนภายในหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เรื่องปะถนนจะให้คนงานเข้าด าเนินการช่วงบ่ายนี้ 
นายก อบต. 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข เสนอเรื่องการเปล่ียนสภาพที่สาธารณะหนองซิ่ว อยากให้ อบต.ช่วยด าเนินการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ขอความชัดเจนว่าจะเปล่ียนสภาพหนองซิ่วเป็นโครงการอะไร และต้องด าเนินการตาม 
ปลัด อบต.  ขั้นตอนการเปล่ียนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
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นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ถนนสายบ้านผู้ช่วยเล็ก มีการยุบตัว อยากให้ได้ด าเนินการแก้ไข 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ถนนสายรวมญาติ ขณะนี้รกไปด้วยหญ้า อยากได้รถไถเข้าปรับปรุงถนน 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด ขอรับการสนับสนุนยางมะตอย เพื่อน าไปซ่อมถนนในหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
นายไพศาล  สารกาล ขอให้ด าเนินการตัดต้นไม้ (โสนผี) บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา ขอไฟโคมติดตามทางเดินในหมู่บ้าน จ านวน 2 – 3 ดวง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดการประชุม  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 
 
 
 

 


