
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2560 
วันอังคารท่ี  31  ตุลาคม  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 สายัณห์ โพธิพัฒน ์  
3 นายวินัย      เจริญงาม รองนายก อบต.หนองบัว วินัย เจริญงาม  
4 นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ เลขานุการนายก ทะนุพงศ์ โพธิเจริญ  
5 นายวรเทพ  มัจฉาชีพ เลขานุการสภา อบต. วรเทพ มัจฉาชีพ  
6 นายเทพรส  ตุลารักษ์ ผอ.กองช่าง เทพรส ตุลารักษ์  
7 นางสาวนภิส  ทนุพงษ์ ผอ.กองคลัง นภิส ทนุพงษ์  
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   8 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายชวลิต  แก้วศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2560 ซึ่งมีรายละเอียดตาม 

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายสมโภชน์  ชินวงค์ ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในปีงบประมาณ 2560  มีรายละเอียดตาม 
นายก อบต.  เอกสาร พอสรุปได้ดังนี้ 
   งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี 2560  ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559  

ถึง 30  กันยายน  2560 
ประมาณการไว้   24,000,000  บาท 
รับจริง    25,862,917.83 บาท 
จ่ายจริง    21,838,028.22 บาท 
ได้จัดท าโครงการต่างๆสรุปได้เป็น  5  ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
5. ด้านการเมืองและการบริหาร 
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
1.2 แผนการด าเนินงานปี 2561 

นายชวลิต  แก้วศรี ในเรื่องแผนการด าเนินงาน ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอให้ท่ี 
ประธานสภาฯ  ประชุมรับทราบ 
นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี แผนการด าเนินงาน คือแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น มีข้ันตอนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 
3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงาน เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 ส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2561   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  สามารถสรุปแผนการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนารวม  82   โครงการ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  10   โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   5   โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเท่ียว   1   โครงการ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต     25   โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร     41   โครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสารในเล่มแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี  8  กันยายน  2560   

จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่  และขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ทางผู้บริหารได้น าเสนอด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมโภชน์  ชินวงค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
นายก อบต.  ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน 
ตุลาคม ของทุกปี 
 ส่วนรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 2560 จะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน าเสนอ
ต่อไป 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี ตามเอกสารท่ีแจก พอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2560  
นักวิเคราะห์ฯ  ได้ดังนี ้
   โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี 2560 จ านวน  106  โครงการ 
   บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560   จ านวน   85   โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้    จ านวน   64   โครงการ 
   เบิกจ่ายเงิน     จ านวน   64   โครงการ 
   ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ  60.38  ของโครงการตามแผนพัฒนาปี 2560 
   ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ  75.29  ของโครงการตามข้อบัญญัติ 2560 
ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2560  

จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี ระเบียบวาระนี้ขอเชิญสมาชิกได้น าเสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธงชัย  สมเจริญ -ผมขอเสนอให้มีการเปล่ียนกระจกระวงัรถหรือกระจกโค้ง มีเสียหายจ านวน 2 จุด และขอ 
รองประธานสภาฯ เพิ่มจุดติดต้ังอีก 1 จุด 
   -ขอดินส าหรับถมทางเช่ือมถนน คสล. ท่ีอบต. ท าไว้ หมู่ท่ี 2 บริเวณร้านคุณแดง เพื่อ 

ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรเช่ือมกับถนนริมคลองชลประทานได้ พร้อมท่อ
ระบายน้ า 

นายจินต์  แก้วศรี ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี ขอให้มีการวางท่อน้ าดิบเข้าหมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายไพศาล สารกาล ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมประตูกั้นน้ าเค็ม บริเวณซอย 5 เช่ือมซอย 8 เนื่องจากไม้กระดาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11  เริ่มผุพัง 
นายชวลิต แก้วศรี มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  11.30  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 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


