
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2562 
วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม  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 -  
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   7 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ ขอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายอนุภาส  อินทาภรณ์ คณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    พ.ศ.2563 แล้ว ไม่มีข้อแก้ไขแต่อย่างใด และไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขอแปร 

ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงร่างเดิม และขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาให้สภาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมในขั้นตอนแปรญัตติ จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   3.2 เรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

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

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อนายอ าเภอเมืองจันทบุรี เพื่อขอ
อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
   -ไม่มี- 
นายชวลิต  แก้วศรี ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดการประชุม  10.00 น. 
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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 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


