
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2561 
วันพุธท่ี  15   สิงหาคม  2561  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 นายวรวิช   กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
7 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
8 นางสาวนภิส  ทนุพงษ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
9 นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  

10 นายถวิล    โพธิสวัสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 ถวิล โพธิสวัสด์ิ  
11 นายอุทิศ   พลกิจ ชาวบ้าน อุทิศ พลกิจ  
12 นายเจตน์  ประหยัดจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 เจตน์ ประหยัดจิตร  
13 นายบัลลังค์  แก้วศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 บัลลังค์ แก้วศรี  
14 นางเพ็ญทิวา   คุณวัฒน์ นวส.ช านาญการ เพ็ญทิวา คุณวัฒน์  
15 นางสาวอรสา ณัมคณิสรณ์ ครู ร.ร.วัดเสม็ดงาม อรสา ณัมคณิสรณ์  
16 นายสุจินต์   ทองเปรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 สุจินต์ ทองเปรม  
17 นางสมพิศ  อยู่เกษม นวก.สธ.ช านาญการ สมพิศ อยู่เกษม  
18 นางศศิธร  ภูมิผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศศิธร ภูมิผล  
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ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
19 นายวุฒิ    คุณเขต ก านัน ต.หนองบัว วุฒิ  คุณเขต  
20 นางสาวปณิดา  พงษ์พันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปณิดา พงษ์พันธ ์  
21 นางสาวจารุณี  โพธิเกษม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญการ จารุณี โพธิเกษม  
22 นางสาวพิมลรัตน์  สุขโข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พิมลรัตน์ สุขโข  
23 นางสาวสุภาภรณ์ ชุ่มช้ืน พนักงานท่ัวไป สุภาภรณ์ ชุ่มช้ืน  
24 นางสาวศิริพรรณ ทรัพย์จันทร์ ครู กศน.ต.หนองบัว ศิริพรรณ ทรัพย์จันทร์  
25 นางสาวสุภาวดี  จันทกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ สุภาวดี จันทกิจ  
26 นางจุไรรัตน์  สรรพสุข ชาวบ้าน จุไรรัตน์ สรรพสุข  
27 นางเบญจา  นิยมนา ชาวบ้าน เบญจา นิยมนา  
28 นายอุทัย  ท่าเสม็ด ชาวบ้าน อุทัย ท่าเสม็ด  
29 นางหนู   พลกิจ ชาวบ้าน หนู  พลกิจ  
30 นางอังชัน   สรรพสุข ชาวบ้าน อังชัง  สรรพสุข  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   30 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต   แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 
(ชาย) เข้ารับราชการ 

นายชวลิต  แก้วศรี ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯมีความประสงค์จะรับสมัคร 
ประธานสภาฯ  ทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุต้ังแต่ 20 – 28 ปี เข้ารับ 

ราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจ านวน
มากโดยประกาศรับสมัครระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน – 25 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 2 
   ขั้นแปรญัตติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอต่อท่ีประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุภาส  อินทาภรณ์ คณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ พ.ศ.2562 แล้ว ไม่มีข้อแก้ไขแต่อย่างใด และไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นเสนอขอ 

แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงร่างเดิมและขอส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาให้สภาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมในขั้นตอนแปรญัตติ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันตอนการลงมติขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  หรือไม่เห็นชอบ  ด้วยวิธีเปิดเผยด้วยการยกมือ 
ท่ีประชุม  ให้ความเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และให้น าเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อนายอ าเภอเมืองจันทบุรี เพื่อขอ
อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติต่อไป 
3.3 เรื่องของความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญและเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกส่วนท่ีจะต้องร่วมมือ 
ประธานสภาฯ  กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รายละเอียดขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอ เพื่อขอความ 

เห็นชอบต่อสภา 
นายสมโภชน์ ชินวงค์ โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
นายก อบต.  สยามบรมราชกุมารี มีความเป็นมาจากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้ด าเนินกิจการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปก
ปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพชื ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช เพื่อเป็น
การสนองพระราชด าริ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงเสนอขอเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยน าพระราชกระแสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ท าอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียนโดยเฉพาะนักเรียน 
ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” ในการนี้จึง
ได้เชิญผู้น าท้องถิ่น ท้องท่ี ผู้น าชุมชน โรงเรียน ส่วนราชการในพื้นท่ีวัด และประชาชน เข้า
ร่วมประชุม เพื่อร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
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พระราชด าริฯ ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อมและจัดต้ัง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบล” เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิด
ประโยชน์แก่ต าบลและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

นายวุฒิ  คุณเขต  ผมเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่จะก่อประโยชน์ต่อนักเรียน ประชาชน  
ก านัน ต.หนองบัว รวมถึงชุมชนต าบลและประเทศชาติ ประกอบกับปีนี้จะมีโครงการจัดต้ังสวนพฤกษศาสตร์ 

ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในพื้นท่ีเสม็ดงามของเรา จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเป็น
ส าคัญ 

น.ส.อรสา ณัมคณิสรณ์ ดิฉันเห็นด้วยและพร้อมท่ีจะสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการนี้คะ 
ครู ร.ร.วัดเสม็ดงาม 
นายสุจินต์  ทองเปรม ผมเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการท่ีอนุรักษ์รักษาพนัธุ์พืชและรวมถึง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีแวดล้อมในพื้นท่ี ซึ่งต าบลของเรามีทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่า 

ชายเลนท่ีสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ถ้ามีโครงการนี้เข้ามาก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างดียิ่ง 

ท่ีประชุม  ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
นายชวลิต  แก้วศรี พวกเราก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมากแล้วต่อไปนี้ผมขอความเห็นชอบว่าควรจะเข้าร่วม 
ประธานสภาฯ  โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารีหรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ   จ านวน  11  เสียง งดออกเสียง –  เสียง ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
   ไม่มี 
นายชวลิต  แก้วศรี ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอแล้ว ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดการประชุม  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 
 


