
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทร์ท่ี  2  ธันวาคม  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 
นายชวลิต  แก้วศรี สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 มีรายละเอียดท่ีจะแจ้งให้ท่ี 

ประชุมรับทราบดังนี้ 
1.1 เรื่องการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรม 
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไป
จัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จ านวน 23,323,000 แผ่น ส าหรับ
มอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 ส าหรับรายละเอียดการจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ จะได้มีการประชุม
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึง่ 
1.2 เรื่องแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

นายชวลิต  แก้วศรี ในเรื่องแผนการด าเนินงาน ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ด้วย 
นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 4 “แผนการด าเนินงาน”  

หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

   ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ 
ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

    การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

    ส าหรับแผนการด าเนินงานประจ าปี  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว สามารถสรุปแผนการด าเนินงานได้ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนารวม  53  โครงการ 
   1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   12  โครงการ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   5  โครงการ 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  2  โครงการ 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  25  โครงการ 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  9  โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารในเล่มแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563) 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 มีข้อความใดท่ีจะแก้ไข 

เพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมและมีมติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  10  เสียง  
   งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   3.1 เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  - 2565) 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือนตุลาคม 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอให้ทางผู้บริหารได้น าเสนอให้สภาฯพิจารณา 
ประธานสภาฯ 
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นายสมโภชน์  ชินวงค์ เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ผมจึงขอน าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายก อบต.  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือน ตุลาคม  

2562 ต่อสภาเพื่อพิจารณา รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
น าเสนอ 

นางสาวน้ าผ้ึง  ทองศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

   สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2562 ได้ดังนี ้
   - โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2562 จ านวน  144  โครงการ 
   - บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 จ านวน  73 โครงการ (รวมจ่ายจากเงิน 

  สะสม) 
   - ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  71  โครงการ 
   - เบิกจ่ายเงิน       จ านวน  71  โครงการ 
   - ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 49.31 ของโครงการตามแผนพัฒนาปี 2562 
   - ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ  97.21 ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 
   (รายละเอียดตามเอกสารการติดตมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –  

2565) 
ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบการติดามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน  10 เสียง  งดออก
เสียง  1 เสียง 

   3.2 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายชวลิต  แก้วศรี เรื่องนี้ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ  ทราบด้วยครับ 
นายสมโภชน์ ชินวงค์ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
นายก อบต.  เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  
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มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบอย่างท่ัวถึง รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2562  

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบและรับทราบตามรายงานผลท่ีน าเสนอ จ านวน 10 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

   3.3 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
นายชวลิต  แก้วศรี ขอเชิญท่านนายกได้น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมโภชน์  ชินวงค์ เหตุผลท่ีต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
นายก อบต.  ของประชาชนในเรื่องน้ าเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบรรเทาทุกข์ให้ 

ประชาชนแต่เนื่องจากโครงการท่ีจะด าเนินการเร่งด่วน นั้น ไม่มีอยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น าเสนอ 

นางสาวน้ าผ้ึง ทองศรี การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2561 ข้อ 10 
    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

    รายละเอียดโครงการท่ีเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 

นายชวลิต  แก้วศรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หรือไม ่
ท่ีประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบ จ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
   3.4 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายชวลิต  แก้วศรี ได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหาร ขอเล่ือนการพิจารณาเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณไปเป็น 
ประธานสภาฯ  ครั้งหน้า เนื่องจากการเตรียมเอกสารโครงการยังไม่เรียบร้อย จึงไม่สามารถน าเสนอในวันนี้ 

ได้ 
ท่ีประชุม  รับทราบและให้เล่ือนไปประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อื่นๆ 
นายชวลิต  แก้วศรี สมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายวันชัย ผดุงพินิจกุล เรื่องถนนสายหลังเขา หมู่ท่ี 1 ช ารุด ไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงประกันสัญญาหรือไม่ ถ้าอยู่ขอให้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการแก้ไขให้ด้วย 
นายธงชัย  สมเจริญ -  ขอให้พิจารณาด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านยายเฉียม หมู่ท่ี 2 
รองประธานสภาฯ - กล้องวงจรปิดทางแยกท่าม่วง มีสายไฟขาดห้อยลงมา ขอให้รีบด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
นายอลงกรณ์ โพธิ์มณี -  ขอให้ช่วยด าเนินการตัดหญ้าบริเวณรอบสระประปาหมู่บ้านครับ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายไพศาล สารกาล -  ขอให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างท่ีจะด าเนินการให้เร็วขึ้น อย่าให้ล่าช้าถึงช่วงหน้าฝน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 ซึ่งท างานล าบาก คุณภาพของงานอาจไม่ดีได้ 
นางสายรุ้ง อินทรโสภา -  ขอไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยตายาย ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ ท าให้การสัญจรในช่วงกลางคืนเป็นไป 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 ด้วยความล าบาก 
นายชวลิต  แก้วศรี มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดการประชุมครั้งหน้า คือ สมัยสามัย สมัยท่ี 4 
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี 2/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว วันนี้ผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา  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 

ลงช่ือ      จริน   สมุทร์คีรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวจริน   สมุทร์คีรี) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี 10 

ลงช่ือ     ชวลิต   แก้วศรี ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายชวลิต   แก้วศรี) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 


