
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2560 
วันพุธท่ี  26  เมษายน  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 -  
3 นายวินัย      เจริญงาม รองนายก อบต.หนองบัว -  
4 นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ เลขานุการนายก ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
5 นายวรเทพ  มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
6 นายวรวิช   กอบกิจวัฒนา หัวหน้าส านักงานปลัด -  
7 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
8 นางสาวนภิส  ทนุพงษ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  

 
สมาชิกสภาท้ังหมด  จ านวน  11 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
มาประชุม   จ านวน  11 คน 
ขาดประชุม   จ านวน   - คน 
ลาประชุม   จ านวน   - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   5 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   นายชวลิต  แก้วศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย   ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จ
พระราชด าเนินเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ  เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
ณ บ้านเสม็ดงาม  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  ในวันศุกร์ท่ี  19  
พฤษภาคม  2560  ขณะนี้ได้เตรียมสถานท่ีและประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรับ
เสด็จ  ไปบางส่วนแล้ว  ในรายละเอียดต่างๆ จะมีการประชุมร่วมระหว่างพื้นท่ี สนช.    
กองราชองค์รักษ์  ในวันท่ี  27  เมษายน  2560 อีกครั้ง น่าจะได้รายละเอียดท่ีชัดเจนขึ้น 

   1.2 เรื่องการติดตามโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสมและข้อบัญญัติงบประมาณ 
    สรุปได้ดังนี้ 
   เงินสะสม  ด าเนินการเสร็จส้ินและอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  9  โครงการ 
       ยังไม่ด าเนินการ  จ านวน  9  โครงการ 
   ข้อบัญญัติ 60  ด าเนินการเสร็จส้ินและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ 
             ยังไม่ด าเนินการ   จ านวน   5   โครงการ 
   กันเงินปีงบประมาณ 59    จ านวน   1  โครงการ 
   รวมโครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ินและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  10 โครงการ 
   รวมโครงการท่ียังไมไ่ด้ด าเนินการ  15  โครงการ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2560  มีข้อความใด 

ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่  ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

3.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562)  
ระหว่างวนัท่ี  1  ตุลาคม  2559 – 31  มีนาคม  2560) 

 นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ทางผู้บริหารได้น าเสนอด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมโภชน์  ชินวงค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
นายก อบต.  ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ 74(5)  ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 พอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2562)  ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560  ได้ดังนี้ 
(ตามเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3 ปี) 
โครงการท่ีได้ด าเนินการ   11 โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาปี 2560 105 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  11 x 100 = 10.48 
                       105 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  ปี จ านวน  10  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้เชิญเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวันชัย ผดุงพินิจกุล ขอให้ช่วยตัดต้นไม้บริเวณก าแพงวัด  ตอนนี้โอนเอนจะล้ม  เกรงว่าถ้าล้มจะเกิดอันตรายได้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
นายวรพงษ์ เงนิจินดาสุข เรื่องสัญญาณไฟกระพริบ ทางแยกท่าม่วง  ตอนนีไ้ม่มี  เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
นายจินต์ แก้วศรี  อยากให้ด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ าเกรงว่าฝนตกน้ าจะท่วมพื้นท่ี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ขอรับการสนับสนุนยาฉีดฆ่าหญ้า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายชวลิต แก้วศรี มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

 



-4- 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


