
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2561 
วันศุกร์ท่ี  7   ธันวาคม  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 -  
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  

 
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  จุดเทียนธูป บูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องแนวทางการด าเนินโครงการของขวญัปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ 

ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2562 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น านโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในเรื่องการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อน
หย่อนใจ  เรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อม ร่วมกับรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงามและเรื่องการรักษาความสะอาด
ห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
ประจ าปี พ.ศ.2562  จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการของขวญัปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ.2562  จ านวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

1.แนวทางการด าเนินโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเท่ียวท้องถิ่น”  โดยให้
จังหวัดพิจารณาด าเนินการคัดเลือกคลองท่ีมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจได้ในทุกจังหวัดเป็นต้นแบบ อย่างน้อย 1 แห่ง  โดยการ
คัดเลือกคลองท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ า 
เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลองและพื้นท่ีบริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สะอาดและสวยงาม  โดยการปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับท่ีมีสีสันสวยงามตามสภาพพื้นท่ี  
รวมท้ังให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวให้เหมาะสม ในการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าว  ให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชน
และชุมชนในพื้นท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการให้มากท่ีสุด 

2.แนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีถนนท่ีมีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีและประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและคัดเลือกถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 1 สาย  
ความยาวไม่น้อยกว่า  500 เมตร กว้าง 3 –  6 เมตร  โดยให้มีการปรับปรุงทิวทัศน์สอง
ข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม  วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน  ด้วยการรักษาความ
สะอาด บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับสี
ชมพูเข้มหรือสีแดง เช่นบัวตอง  เฟื้องฟ้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น และไม้ยืนต้นประจ า
ท้องถิ่น / อ าเภอ / จังหวัด เช่น ทองกวาว  เสลา จามจุรี  เป็นต้น  ให้ร่มรื่นและสวยงามท้ัง
สองข้างทาง  ท้ังนี้ ในการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าว  ให้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนด้วย
กระบวนการประชารัฐ 
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3.แนวทางการด าเนินโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”  โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาห้องน้ าสาธารณะทุกแห่งท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่  
ห้องน้ าในส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง  
อาคารอเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อความพึงพอใจ
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยเน้นพัฒนาหอ้งน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง 
คือ สะอาด เพียงพอ  ปลอดภัย 

   1.2 เรื่องโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส. 
หลักเกณฑ์ คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จับคู่กับวัดในพื้นท่ี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกับวัดในการพฒันาวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
อย่างน้อย 1 วัดในเขตพื้นท่ี 

   1.3 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

จัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละอย่างน้อย 1 แห่ง โดยใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  รูปแบบในการสร้างดูได้จากเว็บไซด์ 
goo.gl/NGNnet 

   1.4 เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 
    เนื่องจากขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) มีอยู่ร้อยละ 63 ของขยะท้ังหมด กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น จึงได้เน้นย้ าให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ขับเคล่ือนให้ทุกครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือนของตน จึงขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ช่วยกันขับเคล่ือนการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนและ
รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานด้วย 

   1.5 เรื่องแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี ในเรื่องแผนการด าเนินงาน วันนี้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอลาหยุดงาน จึงขอให้ปลัด 
ประธานสภาฯ  เป็นผู้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบด้วย 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปลัด อบต.  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

ข้อ 4 “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณ นั้น 
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ
ดังนี ้
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(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ 
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ข้อ 27 “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

    การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น” 

    ส าหรับแผนการด าเนินงานประจ าปี  2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว สามารถสรุปแผนการด าเนินงานได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนารวม    76 โครงการ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     9 โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว    7 โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   1 โครงการ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  27 โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   32 โครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสารในเล่มแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 จะมี 

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

3.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
รอบตุลาคม ปี 2561 

นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอให้ทางผู้บริหารได้น าเสนอให้สภาฯพิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ 
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นายสมโภชน์  ชินวงค์ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ผมจึงน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายก อบต.  ส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) รอบตุลาคม ปี 2561 ต่อสภาเพื่อพิจารณา 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ได้ดังนี้ 
-โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี 2561 จ านวน 109  โครงการ 
-บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 จ านวน  90  โครงการ(รวมจ่ายจากเงินสะสม) 
-ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน     72   โครงการ 
-เบิกจ่ายเงิน      จ านวน     72   โครงการ 
-ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ  66.05 ของโครงการตามแผนพัฒนาปี 2561 
-ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ  98.57 ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 
 (รายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 –  
 พ.ศ.2564)) 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
รอบเดือน ตุลาคม ปี 2561 จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   3.2 เรื่องการมอบหมายสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็น 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองบัว 

นายชวลิต  แก้วศรี ในเรื่องกองทุนหลักประกนัสุขภาพขอให้ปลัดได้น าเสนอเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการท่ีเป็น 
ประธานสภาฯ  ตัวแทนจากสภา จ านวน 2 ท่าน 
นายวรเทพ  มัจฉาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ 
ปลัด อบต.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป และข้อ 12 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประกอบด้วย 
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   (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันท่ีออกค าส่ัง      
จึงขอให้ท่ีประชุมสภาได้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภา อบต. จ านวน  2  ท่าน เป็น
กรรมการกองทุนฯ 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณามอบหมายบุคคลท่ีเป็นสมาชิกสภา อบต. จ านวน  2  ท่าน ได้แก่   
นายอนุภาส  อินทาภรณ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1  และ นางสาวจริน  สมุทร์คีรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองบัว 
จ านวน  10  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
3.3 เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  3  คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

นายชวลิต  แก้วศรี เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมดวาระลง   
ประธานสภาฯ  จึงจ าเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 
ขอให้สมาชิกสภาได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน 

นายธงชัย  สมเจริญ ผมขอเสนอ  นายอนุภาส  อินทาภรณ์   เป็นกรรมการ คนท่ี 1 
รองประธานสภาฯ 
นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอเสนอ  นายไพศาล  สารกาล  เป็นกรรมการ คนท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นางสาวจริน สมุทร์คีรี ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
นายจินต์  แก้วศรี ผมขอเสนอ   นายวรพงษ์  เงินจินดาสุข    เป็นกรรมการ คนท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นายไพศาล  สารกาล ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
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ท่ีประชุม  มีมติรับรอง 
   1.นายอนุภาส   อินทาภรณ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
   2.นายไพศาล    สารกาล     สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
   3.นายวรพงษ์    เงินจินดาสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
   เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบัว จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.4 เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  3  คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้คัดเลือกเช่นเดียวกับ ข้อ 3.3 ขอเชิญเสนอ 
ประธานสภาฯ 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอเสนอ   นายจินต์   แก้วศรี     เป็นกรรมการ   คนท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายธงชัย  สมเจริญ ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายอนุภาส อินทาภรณ์ ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล ผมขอเสนอ   นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี   เป็นกรรมการ   คนท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นางสาวจริน สมุทร์คีรี ดิฉันขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ผมขอเสนอ   นางสาวจริน   สมุทร์คีรี   เป็นกรรมการ   คนท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายจินต์   แก้วศรี ผมขอรับรอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
ท่ีประชุม  มีมติรับรอง 
   1.นายจินต์     แก้วศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
   2.นายอลงกรณ์  โพธิ์มณี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
   3.นางสาวจริน   สมุทร์คีรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
   เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองบัว จ านวน 10 เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ 1.ขอแจ้งเรื่องการท าบุญส านักงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งเราได้ท าบุญมาทุกปี ปีนี้จะ 
นายก อบต.  ท าในวันท่ี  28  ธันวาคม  2561  เวลา  07.00 น. ขออาหารหมู่ละ 1 อย่าง  มีการจับ 

ของขวัญ ช้ินละไม่ต่ ากว่า 500 บาท 
   2.เรื่องจ าหน่ายสลากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ขอให้หมู่บ้านรับไปหมู่ละ  1 เล่ม รวม 6 หมู่  

(6 เล่ม) 
   ส านักงานรับไว้  2  เล่ม ขอเก็บเงินส่งจังหวัดก่อนวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข -เรื่องติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในซอยอาจารย์สิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 -ช่วยเก็บกิ่งไม้ท่ีกองข้างก าแพงวัดทรายงาม 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี เรื่องไฟฟ้าสายหลังเมรุ (ไปทางบางสระเก้า) ไม่พอใช้ เกิดการดับบ่อย สามารถติดต้ังไฟฟ้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 แบบโซล่าเซลได้หรือไม่ 
นางบัวหลวง  ท่าเสม็ด เรื่องประตูกั้นน้ าเค็ม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา หมู่ 11 อยากให้ทาง อบต.ได้ด าเนินการขยายเขตประปาภูมิภาคในส่วนท่ียังขาดอยู่หรือยัง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไม่ท่ัวถึง 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอนัดการประชุมครั้งหน้าในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม  
ประธานสภาฯ  2561 เวลา  09.00 น. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2/2561 
ปิดประชุมเวลา  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 


