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รวม  สมาชิกสภา อบต.  ทั้งหมด  14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน    1๑ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน    ๑  คน 
  ผู้ลาประชุม จ านวน    ๒  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   ๔  คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
สมเหยีะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     
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1 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 

 

 
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน - 

 

 
- 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 

ผู้ลามาประชุม 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายวิทยา  คงรอด 

 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๖ 

 
- - 

1 
2 
๓ 
๔ 

 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชนะชล  ชูดวง 
นางสุภาวดี  แก้วหอด 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ครูผูดู้แลเด็ก 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชนะชล  ชูดวง 
สุภาวดี  แก้วหอด 
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เปิดประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๑ คน  ครบ
องค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภ าท้ องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๗   แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ ง  (ฉบั บที่   ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๔  นายฐานิ ส รณ์   เศรษฐเชื้ อ                 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

 นายโอฬาร  นะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน        
เป็นประธานในที่ประชุม โดย มีผู้มาประชุม ๑๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม         
ได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๐ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 25๖๐               

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     สมัยสามัญประจ าปี 25๖๐ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 วันที่ 2๒ พฤษภาคม 25๖๐ 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 4.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี 5  อ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑/25๖๐ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อ
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วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการ
แก้ไขหรือไม ่

มติที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภา อบต. ขอแก้ไข  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

ที่ประชุม ไม่มี การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณา   

ประธานสภาฯ                      เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ผม
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสาม
ปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ที่ประชุมฯ   รบัทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายก เสนอร่างงแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
นายก อบต.  กระผมมีนโยบายจะตั้งงบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎร 

แต่ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ดังนั้น จะต้องท าแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ส าหรับ
ร่างแผนสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ มีด้วยกัน ๓ ส่วน 

๑. ส่วนที่ ๑ บทน า 
๒. เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๒  
๓. โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง มีจ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
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๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองจอก  

๒. โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง ถ น น หิ น ค ลุ ก  ส า ย ไท ร ง าม  ห มู่ ที่  ๔              
บ้านหนองจอก  
ซึ่งใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครับ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค มี
จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมิสซิเบิ้ล เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้    
ท าให้เมื่อระบบประปาหมู่บ้านเสียไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ 
จ าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ 
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ 
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ 

  ส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าทั้ง ๓ โครงการ ต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
รายการใหม่ เนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน มีจ านวน ๑ โครงการ 

๑. โครงการจ้างเหมาขุดขนย้ายก าจัดขยะ เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม เพราะตอนนี้เพ่ือนสมาชิกต้องเข้าใจด้วย
นะครับว่าขยะได้ล้นเข้าออกมาทางถนนแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการรณรงค์การ
บริหารจัดการขยะท าให้ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้มีการ
เก็บขยะสัปดาห์ละ ๓ วัน ปริมาณขยะอยู่ที่ 4 ตัน และจะด าเนินการปักหลักกั้น
เขตท้ิงขยะ 

                                        ขอให้สมาชิกตรวจดูร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับที่ ๒ และ
ร่วมกันพิจารณาและขอมติที่ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ                       ขอให้เพ่ือสมาชิกตรวจดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาฯตามที่เลขาสภาฯได้แจก
ให้กับเพ่ือนสมาชิก และมีเพ่ือสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม
บ้างครับ 

ที่ประชุมฯ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากเพ่ือสมาชิกไม่มีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมนายเสมา  ธรรมบดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๓ บ้านท่าสะท้อน ผมขอ
สอบถามเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ าตื้นครับ ว่าตอนนี้ขุดไปถึงไหนแล้วครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนชี้แจงด้วยครับ 
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นายกฯ ในการขุดบ่ อน้ าตื่ นหมู่ ที่  ๕  ขุด ไปหลายบ่ อ  ซึ่ ง ก็ ใช้น้ ามั นหลายลิตร           
น้ ามัน 200 ลิตร ขุดได้ไม่กี่บ่อ ซึ่งสตง.ได้เข้าตรวจสอบที่ อบจ.สฎ. การขุดบ่อ
น้ าตื้นจึงต้องพักไว้ก่อนชั่วคราวครับ 

ประธานสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
เชิญ นางสุภาวดี  แก้วหอด ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ
การศึกษาครับ  

นางสุภาวดี  แก้วหอด เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ดิฉัน นางสุภาวดี  แก้วหอด 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๑๖(๙) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้การจัดท าแผนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ด าเนิน
ไปด้ วยความ เรียบร้อย  บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้  อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๙ (๒) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ๓ แห่ง จึงจะต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จ านวน ๑ ราย ค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี ผมขอเสนอ นายสุรพล  แผ้วบาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมผมขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 

นายสมศักดิ์  จรัล ผู้รับรอง คนที่ ๑ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ ผู้รับรอง คนที่ ๒ 

ประธานภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน คือ นายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก     
ทุกท่านและขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 

     ลงชื่อ             ผู้บันทึกการประชุม 
   (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................. สมัยที่ .......................  ครั้งที่ .............  
ประจ าปี ...................  วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

ในการประชุมสภา 
สมัย ......................... สมัยที่ ........................ ครั้งที่ ........ ประจ าปี ................. 

เมื่อวันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
 

 
                            (ลงชือ่) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


