
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทร์ที่  13  พฤษภาคม  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 นายวรวิช        กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด วรวิช กอบกิจวัฒนา  
5 นายเทพรส      ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
6 นางสาวนภิส    ทนุพงษ ์ ผอ.กองคลัง -  
7 นางสาวน้ าผ้ึง   ทองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น้้าผ้ึง ทองศรี  
8 นายวรเทพ      มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   7 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต   แก้วศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี 1.1 เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ประธานสภาฯ  พุทธศักราช 2562 
   ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายกล่ันกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ประกอบกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกล่ันกรองขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อให้การเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

   1.2 เรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 136 ตอนพิเศษ  73 ง  22 มีนาคม 2562  
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ.2562 
   1.3 เรื่องพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
   1.4 เรื่องร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... 
   1.5 เรื่องผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

และการจ่ายเงินสะสม ปี 2562 
    ข้อบัญญัติงบประมาณ 62 
   1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยซากุระ หมู่ท่ี 11  สถานะ เบิกจ่ายแล้ว 
   2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเย็น หมู่ท่ี 8   สถานะ  ก าลังด าเนินการ 
   3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8  สถานะ  เบิกจ่ายแล้ว 
   4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประหยัดจิตร 4 หมู่ท่ี 1  สถานะ  ก าลังด าเนินการ 
   5. ปรับปรุงผิวจราจร ซอยวัดเนินโพธิ์ หมู่ท่ี 9  สถานะ  ก าลังด าเนินการ 
    การจ่ายเงินสะสม ปี 62 
   1. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหลังเขา หมู่ท่ี 1  

    สถานะ  ท าสัญญาแล้ว 
2. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยลุงพยอม หมู่ท่ี 1 
    สถานะ  ท าสัญญาแล้ว 
3. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยพงษ์เจริญ หมู่ท่ี 2 
   สถานะ   ท าไม่ได้ 
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4. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเนินตากัน หมู่ท่ี 8 
   สถานะ   ท าไม่ได้ 
5. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยโพธิ์วรรณ หมู่ท่ี 9 
   สถานะ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
6. ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยซากุระ  หมู่ท่ี 11 
   สถานะ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
7. ซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบคลอง หมู่ท่ี 9 
   สถานะ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
8. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6  หมู่ท่ี 11 
   สถานะ   ก าลังด าเนินการ 
9. ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ท่ี 11 
   สถานะ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
10. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสรรพสุข หมู่ท่ี 10 
   สถานะ   เสร็จแล้วก าลังส่งงานจ้าง 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2562  

จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
นายชวลิต  แก้วศรี 3.1 เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  ปี 2563 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้พิจารณาหารือจนได้ข้อสรุปดังนี้ 
   1.จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี 2563 มาพิจารณาเลือกท าใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
   2. จะมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการใหม่ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการ 

จัดหาและจัดท าระบบส่งน้ าการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ า
การเกษตรไม่เพียงพอ หรือขาดแคลน , โครงการอื่นๆท่ีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

    ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งประมาณปลายเดือนมิถุนายน และท่ีประชุมมีมติ 
เห็นชอบตามข้อสรุป จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ มีผู้ใดท่ีจะเสนอขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย  ผดุงพินิจกุล ขอให้ช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าไหลท่วมบ้านชาวบ้าน โดยการขุดร่องระบายน้ าให้ไหล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก 
นายธงชัย  สมเจริญ ขอให้ด าเนินการขุดลอกวัชพืชในร่องน้ า เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก ไม่เกิดการท่วมขัง  
รองประธานสภาฯ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน 
นายจินต์  แก้วศรี ขอให้นายกช่วยเปิดประตูน้ าบริเวณท่ีต้ังเครื่องสูบน้ าด้วย เพื่อระบายน้ าท่ีท่วมขังในพื้นท่ี  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 8 ได้ไหลออกจากพื้นท่ี 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ในพื้นท่ี หมู่ 9 ขณะนี้มีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางดับหลายดวง ขอให้ช่วยด าเนินการแก้ไขให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 ด้วย และอีกเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีประปาหมู่บ้าน เวลามอเตอร์เสียต้องน าไปซ่อม ต้องใช้ 

เวลา ท าให้ไม่สามารถจ่ายน้ าให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน จึงอยาก
ให้ อบต.ได้เตรียมจัดส ารองเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าอกี 1 ตัว เพื่อใช้แทนมอเตอร์ท่ีเสียเมื่อ
น าไปซ่อม ซึ่งจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ าได้ 

นางสาวจริน สมุทร์คีรี หมู่ท่ี 10 ก็มีไฟฟ้าแสงสว่างหลายดวงท่ีดับ อยากให้ไปซ่อมหรือเปล่ียนให้ด้วย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา หมู่ท่ี 11 ก็มีไฟฟ้าแสงสว่างดับหลายดวง และให้ติดต้ังชุดโคมไฟที่ซอยซากุระให้ด้วย 
สมาขิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
นายชวลิต แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่5 ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ   
ปิดการประชุมเวลา 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


