
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/25๖๐ครั้งท่ี 1  ประจําป* 25๖๐  
วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร�ธานี 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/2560  คร้ังที่ 1  ประจําป* 2560   

วันที่  22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 

 
รวม  สมาชิกสภา อบต.  ท้ังหมด  14 คน 
 ผู�มาประชุม จํานวน    14 คน 
 ผู�ไม"มาประชุม จํานวน    -  คน 
  ผู�ลาประชุม จํานวน    0  คน 
 ผู�เข�าร"วมประชุม จํานวน   2  คน 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ�วบาง 

นายสมศักดิ์   จรัล 

นายจรงศักดิ์  วงศ7กิจพิมาน 

นางประณตี  คงด ี

นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห7จันทร7 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 

นายมงคล  นิลจันทร7 
นายสายสัมพันธ7  ศรีบุรุษ 

นายวิทยา  คงรอด 

นายวิษณุ  จันทร7เขียว 
นายฐานิสรณ7  เศรษฐเช้ือ 

ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตาํบลท"าสะท�อน 
รองประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 1   
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 2 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 2 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 3 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 3 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 4 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 4 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 5 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 5 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 6 
สมาชิกสภาองค7การบรหิารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี 7 
เลขานุการสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน   

โอฬาร  นะมะ 
สารยุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ�วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 

จรงศักดิ์  วงศ7กิจพิมาน 

ประณตี  คงด ี

เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห7จันทร7 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร7 
สายสมัพันธ7  ศรีบุรุษ 

วิทยา  คงรอด 

วิษณุ  จันทร7เขียว 
ฐานิสรณ7  เศรษฐเช้ือ     

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
ผู�ไม�มาประชมุ 
- 

 
- - 

 

 
- 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 

 

ผู�เข�าร�วมประชมุ 
นายธวัชชัย  ทองตําลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ7รัตนะ 

 
นายกองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 
ปลัดองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 

 
ธวัชชัย  ทองตําลึง 
สุทธิชัย  วงศ7รัตนะ 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2560  คร้ังที่ 1 ประจําป* 2560  

วันที่  22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 

เป?ดประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 

              เม่ือสมาชิกสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน  ได�มาลงชื่อเข�าร"วมประชุม จํานวน ๑4 คน  ครบ
องค7ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห"งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส"วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข�อ  ๒๕  แห"งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว"าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  นายโอฬาร  นะมะ                 
ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบล  จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค7การบริหารส"วนตําบลเข�าห�องประชุม   

 นายโอฬาร  นะมะ  ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน เปNน
ประธานในท่ีประชุม โดย มีผู�มาประชุม ๑3 ท"าน ถือว"าครบองค7ประชุม         
ได�ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยเป?ดการประชุมสภา
องค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/2560 ครั้งท่ี 1 
ประจําปP 2560 เนื่องจากขณะนี้ นายฐานิสรณ7  เศษรฐเชื้อ ตําแหน"ง
เลขานุการสภาฯ  ยังเดินทางมาไม"ถึงท่ีประชุม จึงจําเปNนต�องเลือกเลขานุการ
สภาชั่วคราว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว"าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถ่ิน  พ.ศ.2547  ข�อ  19  วรรคสอง  ท่ีกําหนดไว�ว"า “ในการประชุมสภา
ท�องถ่ินครั้งใด  ถ�าไม"มีเลขานุการสภาท�องถ่ินหรือมีแต"ไม"อยู"หรือไม"อาจปฏิบัติ
หน�าท่ีได�ให�สภาท�องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท�องถ่ินคนหนึ่งเปNนผู�ปฏิบัติหน�าท่ี
เลขานุการสภาท�องถ่ินชั่วคราวและให�นําวิธีการเลือกตามข�อ  13  มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม”  จึงขอให�สมาชิกเสนอชื่อและจะต�องมีผู�รับรอง  2  คน   

  - น า ย อุ ส ม า น   อิ สิ ห7 จั น ท ร7   ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ ห มู" ท่ี   ๔   เ ส น อ               
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ7รัตนะ  โดยมี  นายเสมา  ธรรมบดี  และ นายสมศักด์ิ  จรัล  
เปNนผู�รับรอง    

  - ท่ีประชุมเสนอรายชื่อเพียงชื่อเดียว  ดังนั้น  จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ7รัตนะ  
จึงเปNนผู�ปฏิบัติหน�าท่ีเลขานุการสภาท�องถ่ินชั่วคราวในการประชุมในครั้งนี้  
ต"อไปเปNนการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

 ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

     สมัยสามัญประจําปP 2559 สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 26 ธันวาคม 2559 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผ"านมา 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 4.1 เรื่ องรายงานผลการปฏิ บั ติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต"อ          
สภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน ประจําปPงบประมาณ 2559 

      4.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค7การ
บริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน ประจําปPงบประมาณ 2560 รอบเดือน เมษายน 
2560 

ระเบียบวาระท่ี 5  อ่ืนๆ 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

เลขานุการสภา อ"านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�วต"อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค7การบริหารส"วน
ตําบลท"าสะท�อน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/255๙ ครั้งท่ี 1 ประจําปP ๒๕๕๙ เม่ือ
วันท่ี ๒6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  มีสมาชิกสภา อบต. ท"านใดต�องการ
แก�ไขหรือไม" 

มติท่ีประชุม  ไม"มีสมาชิกสภา อบต. ขอแก�ไข  และท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งท่ีแล�ว  ด�วยคะแนนเสียง  ๑1  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งท่ีผ�านมา  

ท่ีประชุม ไม"มี การติดตามการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณา   

ประธานสภาฯ                      หนังสือด"วนมากท่ี สฎ 0023.3/ว 2542  ลงวันท่ี 28  มีนาคม 2560 เรื่อง 
ขอความร"วมมือดําเนินโครงการส"งเสริมท�องถ่ินปลอดทุจริต ประจําปP 2560 
ความว"า จังหวัดสุราษฎร7ธานี ได�รับแจ�งจากกรมส"งเสริมการปกครองท�องถ่ินว"า 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได�ขอหารือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร7ชาติว"าด�วยการ
ปZองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู"การ
ปฏิบัติ ยุทธศาสตร7ท่ี 1 “การสร�างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต” และยุทธศาสตร7
ท่ี 2 ดังกล"าวเกิดผลเปNนรูปธรรม จึงขอความร"วมมือในการดําเนินการโครงการ
ส"งเสริมท�องถ่ินปลอดทุจริต ประจําปP 2560 เพ่ือส"งเสริมให�ผู�บริหารองค7กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อต�านการทุจริตด�วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการปZองกันการทุจริตขององค7กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ดังนี้ 

  1.ให�องค7กรปกครองส"วนท�องถ่ิน จัดทําแผนปฏิบัติการปZองกันการทุจริต 4 
ปP (พ.ศ.2561-2564) พร�อมรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) และจัดส"งไปท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด ภายในวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2560 องค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน ได�แต"งต้ัง คณะทํางาน
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จัดทําแผนปฏิบัติการปZองกันการทุจริต ขององค7การบริหารส"วนตําบลท"า
สะท�อน ดังนี้ 

 1. นายกองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน       ประธานคณะทํางาน 
 2.รองนายกอบต.ท"าสะท�อนทุกคน         รองประธานคณะทํางาน 
 3. ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน        คณะทํางาน 
 4.  สมาชิกสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน        คณะทํางาน 
 3. ปลัดองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน                  คณะทํางาน 
 4. ผู�อํานวยการกองช"าง           คณะทํางาน 
 5. ผู�อํานวยการกองคลัง           คณะทํางาน 
 7. หัวหน�าสํานักปลัด       คณะทํางาน/เลขานุการ 
 7. นักวิเคราะห7นโยบายและแผน        คณะทํางาน/ผู�ช"วยเลขานุการ 

     เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และให�การจัดทําแผนเปNนไปด�วยความเรียบร�อย
หลังจากจบการประชุมสภา ขอให�ท"านสมาชิกอยู"ร"วมกันจัดทําและพิจารณา
แผนปฏิบัติการปZองกันการทุจริต ขององค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 

ประธานสภาฯ            เรื่องท่ี 1.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต�อสภา  
                        องค�การบริหารส�วนตําบลประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2559 

 เรื่องท่ี 1.1  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต"อ     
สภาองค7การบริหารส"วนตําบลประจําปPงบประมาณ พ.ศ.255๙ ขอเชิญ
เลขานุการชี้แจงข�อระเบียบครับ 

เลขานุการฯ ข�อกฎหมาย  : พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส"วนตําบล พ.ศ. 
2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 ให�นายก
องค7การบริหารส"วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�
แถลงไว�ต"อสภาองค7การบริหารส"วนตําบลเปNนประจําทุกปP คําแถลงนโยบายของ
นายกองค7การบริหารส"วนตําบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให�
ประกาศไว�โดยเป?ดเผย ณ ท่ีทําการองค7การบริหารส"วนตําบล 

ประธานสภาฯ      ขอเชิญนายกองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน ครับ 

นายกฯ เรียนท"านประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกท"านกระผม นายธวัชชัย  ทอง
ตําลึง  นายกองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน ตามท่ีนายกองค7การบริหาร
ส"วนตําบลท"าสะท�อนได�แถลงนโยบายต"อสภาองค7การบริหารส"วนตําบล         
ท"าสะท�อน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี1/2556   วันท่ี 20 พ.ย.2556
ประกอบด�วย1. นโยบายเร"งด"วนท่ีจะดําเนินการ (11 ข�อ)  และ2. นโยบาย
ตามยุทธศาสตร7การบริหาร(6 นโยบาย) นั้น กระผมขอเสนอผลการดําเนินงาน 
ประจําปP 2559 ต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ดังนี้ 

 1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

1.1 อบต.ท"าสะท�อน ได�จ"ายขาดเงินสะสม ประจําปP 2559 เพ่ือแก�ปlญหา
ความเดือดร�อนของประชาชนตําบลท"าสะท�อนจํานวน 15  โครงการ  งบประมาณ 
7,032,000 
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1.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน  ประจําปP 2559 จํานวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 16,904,800  บาท 

 2. ด�านเศรษฐกิจ  1  โครงการ  งบประมาณ  15,000  บาท 
 3. ด�านคุณภาพชีวิต แบ"งออกเปNน 
  3.1 การส"งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา  8  โครงการ งบประมาณ  

6,268,332 บาท 
  3.2 การส"งเสริมและพัฒนาทางด�านสุขภาพ  2  โครงการ  งบประมาณ 

168,000 บาท 
  3.3 การส"งเสริมและพัฒนาการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 6 

โครงการ งบประมาณ  175,065  บาท 
  3.4. การส"งเสริมและพัฒนาทางสังคม  5   โครงการ  งบประมาณ 

5,792,800 บาท 
  3.5 การส"งเสริมและพัฒนาทางการกีฬาและนันทนาการ   3  โครงการ  

งบประมาณ 308,801 บาท 
  3.6 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 2  โครงการ งบประมาณ 

120,000 บาท 
 4. ด�านการส"งเสริมและพัฒนาการท"องเท่ียว    ไม"มีครับ 
 5. ด�านการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    ไม"มีครับ 
 6.  ด�านการบริหารและจัดการบ�านเมือง ท่ี ดี    จํานวน  3  โครงการ  

งบประมาณ 6,176,440  บาท 

 รายละเอียดโครงการได�แจกจ"ายให�ท"านสมาชิกเรียบร�อยแล�ว 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท"านใดจะสอบถามหรือมีข�อเสนอแนะไหมครับ 

ท่ีประชุม ไม"มีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ                       ถ�าเพ่ือนสมาชิกไม�มีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมผมขอเข�า เรื่องท่ี 1.2  รายงาน   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ครึ่งป*แรกงบประมาณ ระหว�าง 1 
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รอบเดือนเมษายน ขอเชิญเลขานุการ
สภาชี้แจงข�อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภาฯ ข�อกฎหมาย 
                  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค7กร

ปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ.2558 แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 หมวด 
6 ข�อ 28 ได�กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 

  (๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต"อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป?ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต"วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล"าวและต�องป?ดประกาศไว�เปNนระยะเวลาไม"
น�อยกว"าสามสิบวันโดยอย"างน�อยปPละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปP 

  (๔)  แต"งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช"วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อนครับ 

นายกฯ สําหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ครึ่ งปPแรก
งบประมาณ ระหว"าง 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รอบเดือน
เมษายน  กระผมขอเสนอรายงานต"อสภา อบต.ท"าสะท�อน ดังนี้  

        อบต.ท"าสะท�อน ได�ประกาศใช�แผนพัฒนา 3 ปP (พ.ศ. 2560-2562) 
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2559  โดยในแผนพัฒนาสาม ปP 2560 ต้ังไว� 299 
โครงการ และประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู"ในข�อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ 
งบประมาณ 39,332,743 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร7 ได�ดังนี้ 

 

               อบต.ท"าสะท�อน มีการใช�จ"ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได�มีการก"อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ 
จํานวนเงิน 19,161,180 บาท มีการเบิกจ"ายงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ  
จํานวนเงิน 262,783 บาท 

  โครงการจ"ายขาดเงินสะสม  ปPงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน  11  
โครงการ ยังไม"ได�ดําเนินการ   

     โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปP 2560  จํานวน  2 
โครงการ  อยู"ในระหว"างดําเนินการ 

   การเบิกจ"ายงบประมาณปP 2560  คิดเปNนเปอร7เซ็นท้ังหมด   11.4 % 

ยุทธศาสตร7 โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 2 19,970,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านส"งเสริมคุณภาพชีวิต 23 10,488,943.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการส"งเสริมและพัฒนาการท"องเท่ียว - - 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1 120,000.00 

ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 29 8,693,800.00 

รวม 57 39,332,743.00 
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ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผนและจํานวนโครงการท่ีได�ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 

จํานวนโครงการ 
ปรากฎอยู�ใน 
พัฒนาสามป* 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
(นําไป
ปฏิบัติ) 

คิดเปKนร�อยละของ 
โครงการท่ีปรากฏ 

ในแผนฯ 

๑.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 149 2 1.4 

๒.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 23 2 8.3 

๓.  ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาด�านการส"งเสริม
คุณภาพชีวิต 

72 
23 31.9 

๔.  ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาการส"งเสริมและ
พัฒนาการท"องเท่ียว 

7 
- 0 

๕.  ยุทธศาสตร7ด�านการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

7 
1 14.2 

๖.  ยุทธศาสตร7ด�านพัฒนาบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี 

41 
29 70.7 

รวม 299 57 19.06 

 

   ปMญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
มีดังนี้ 

 ปMญหา 

  ๑)  อบต.บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว�ในข�อบัญญัติได�ร�อยละ  19.06 ไม"ถึง
ร�อยละ  100 ของแผนพัฒนาสามปP   

  ๒)  อบต.สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว�ในข�อบัญญัติได�ร�อยละ  
6.35  ไม"ถึงร�อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปP  

 อุปสรรค 

  ๑)  อบต.มีปlญหา ความต�องการท่ีจะต�องดําเนินการอยู"เปNนจํานวนมาก   

  ๒)  อบต.มีงบประมาณท่ีจํากัด        

         อเสนอแนะ  

       ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปNนเร"งด"วนบรรจุในแผนพัฒนา
สามปP     
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  ๒)  เห็นควรเร"งรัดการดําเนินโครงการท่ีต้ังไว�ในข�อบัญญัติให�ได�มากว"า 
ร�อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปP   

ประธานสภา                 มีสมาชิกท"านใดจะสอบถาม ต้ังข�อซักถาม อภิปราย ต้ัง ข�อสังเกต และ
ข�อเสนอแนะ ได�ครับ 

ท่ีประชุม    ไม"มีข�อสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไม"ทราบว"ามีเพ่ือสมาชิกท"านใดมีเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมบางครับ 

สอบต.หมู�ท่ี ๒ เรียนท"านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายจรงศักด์ิ  วงศ7กิจพิมาน สมาชิก
สภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี ๒ ผมมีท้ังหมด ๕ เรื่องครับ 

  ๑.ผมได�รับการร�องเรียนจากชาวบ�าน หมู"ท่ี ๒ เรื่องถนนสายช"องหลอดท่ี
ชํารุดเสียหาย อยากให�ดําเนินการซ"อมแซมปรับปรุงให�ประชาชนท่ีใช�สัญจรไป
มาได�มีชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงใช�งบประมาณ ๒-๓ ล�านบาท อยากให�นายกขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน"วยงานอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
ถนนสายช"องหลอด 

  ๒. ถนนสายบ�านนายอุทัย น"าจะลาดยางหรือปูคอนกรีตได�แล�วครับ ถนน
สายบ�านตาหยุ"น หมู"ท่ี ๑ บ�านนาค�อ ซ่ึงได�รับความเสียหายจากการเกิดน้ําท"วม
รถยนต7หรือราษฎรใช�สัญจรไม"สะดวก ถนนสายบ�านนายประสาน  เครือหงษ7ค 
อยากให�นายกช"วยหางบประมาณดําเนินการแก�ไข เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อน
ของประชาชน 

  ๓. ไฟฟZา ซ่ึงช"วงนี้ดับกันมากเพราะฝนตกขอให�นายกแก�ไขให�ด�วยครับ
เพราะสอบถามมายังท"านนายกแล�วได�คําตอบว"ารถกระเช�าเสีย 

  ๔. รถน้ํา ผมไม"เข�าใจว"าทําไม อบต.เราไม"ซ้ือรถน้ําจะได�ฉีดฝุrนบนถนน
แก�ไขปlญหาให�กับชาวบ�านบ�าง ฝากท"านนายกช"วยหางบประมาณด�วยครับ 
ชาวบ�านลําบากมากครับ ฝุrนจากถนนไปดีมาดีจนถึงบ�านนายสมพงษ7  สอนซัง 
รู�สึกว"าฝุrนเยอะ นั่งทานข�าวมีเมนูเพ่ิมมาอีกหนึ่งเมนู คือ เมนูฝุrน ชาวบ�าน
เอือมระอา ผมลงทุนทําบ�านใหม"โดยขยับเข�าไปข�างในให�ห"างจากถนน เพ่ือ
ต�องการให�แม"ของผมท่ีไม"สบายได�รับอากาศท่ีบริสุทธิ์คับ 

  ๕. นางกัลยา  แดงนุ�ย ฝากผมสอบถามท"านนายกเรื่องบ�านท่ีไฟไหม� นายก
รับปรากฎว"าจะให�กระเบ้ือง อิฐ ว"าได�หรือไม" ชาวบ�านจะได�ไม"มีความหวัง ขอให�
นายกชีแจงด�วยครับ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณท"านสมาชิกหมู"ท่ี ๒ ครับ มีสมาชิกท"านใดมีเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมไหมครับ 

สอบต.หมู�ท่ี ๑ เรียนท"านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายสุรพล  แผ�วบาง  สมาชิกสภา
องค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี ๑ บ�านนาค�อ เรื่องนโยบายเร"งด"วน 
ให�เพ่ือนสมาชิกดู ข�อ ๔๑ ในเอกสารติดต้ังกล�องวงจรป?ดในจุดท่ีสําคัญของ
ตําบล สังเกตดูผู�ท่ีมีสวนยางพาราหรือลูกจ�างบางสวนตัดยางแล�วเก็บเลยครับ 
เพราะไม"เช"นนั้นมีคนอ่ืนเก็บให� แต"ถ�าองค7การบริหารส"วนตําบล ติดต้ังกล�อง
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วงจรป?ด เราจะรู�ทันทีว"าคนนั้นเปNนใคร ขอฝากท"านประธานสภาแจ�งนายกให�
ดําเนินการให�เร็วท่ีสุด 

สอบต. หมู�ท่ี ๔ เรียนท"านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม สมาชิกสภา
องค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี ๔ บ�านหนองจอก ในส"วนของหมู"ท่ี 
๔ บ�านหนองจอก ถือว"าเหตุการณ7น้ําท"วมเปNนเรื่องปกติเพราะน้ําท"วมทุกปP ทํา
ให�ถนนสายไทรงามเปNนหลุมเปNนบ"อ ฝุrนไม"มีเพราะน้ําขังในหลุมบ"อแทน พอ
นายกดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเกรดถนนให� รถก็สามารถวิ่งได�เร็วมีฝุrนละอองก็
เอารถไถมาดันดินกันไม"ให�รถวิ่งเร็ว พอองค7การบริหารส"วนตําบลไม"ดําเนินการ
ชาวบ�านก็บอกว"าไม"ทําอะไร พอแก�ไขปlญหาให�ก็บ"นอีก ฝากท"านนายกด�วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท"านนายกชี้แจงประเด็นต"างๆครับ 

นายกฯ ในการดําเนินการทุกอย"างต�องทําไปตามแผน หากไม"มีในแผนพัฒนาสามปP ก็ไม"
สามารถดําเนินการได� สมาชิกรับปาก แต"มันหนักท่ีผม รับปากชาวบ�านแล�ว 
ต�องมาถามผมด�วยว"าทําได�หรือไม" เช"น ถนนบางอย"างเราทําไม"ได�เพราะไม"ได�อยู"
ในแผน รับปากแล�วต�องมาถามผมด�วยทุกๆอย"างต�องทําตามแผน เช"น       
ถนนสายไทรงามก็ต�องมาดําเนินการปรับแผนเพราะต�องยกระดับถนน เราทํา
โครงสร�างอาคารก"อน ๒ ปP ซ่ึงจะเอางบประมาณท่ีไหนซ้ือครับ หมู"ท่ี ๒ ท"าน
เสนอเพ่ือนสมาชิกเลยครับว"า  หมู"ท่ี ๒ ขอซ้ือรถน้ําท"านจะเอางบประมาณของ
หมู"ไหนซ้ือก็ได� ให�เพ่ือนสมาชิกไปตกลงกัน ปPท่ีแล�วท"านก็ให�ผมสร�างอาคาร แล�ว
ท"านจะให�ผมเอางบประมาณมาจากไหนครับ จะให�ผมซ้ือรถก็ได�ครับ จําทําช"อง
หลอดก็ทําได�ขอให�อยู"ในแผนครับ เรื่องกล�องวงจรป?ดก็เช"นกันครับ ก็ต�องเปNนไป
ตามแผน เรื่องไฟไหม�บ�าน ผมรับปากเองครับกับน�องดํา ผมจะใช�งบประมาณ
ส"วนตัวของผมเองท่ีจะช"วยเหลือ เพราะใช�เงินทางราชการไม"ได� ท"านจะมาเร"ง
ผมไม"ได� ผมต�องหาเงินมาช"วยเหลือผมรับปากแล�วผมให�แน"นอน ต�องเข�าใจ
สถานะผมด�วยผมให�แน"นอนไม"เกินสมัยนี้ผมให�แน"นอน หมู"ท่ี ๑,๒และหมู"ท่ี ๔ 
ต�องอยู"ในแผนนะครับ ในแต"ละปPก็ต�องดูว"าในแผนมีไหม ถ�าไม"อยู"ในแผนก็ทํา
ไม"ได�อีก ไม"มีแผนทําไม"ได�แน"นอนเพราะฉะนั้นต�องมีในแผนท้ังหมด และยังมี
เรื่องขยะอีกผมต�องรีบประชุมหมู"บ�าน ผมไม"ได�มีเรื่องแค"เรื่องเดียว ผมเปNนนายก
อบต. เล็กๆ งบประมาณไม"ก่ีล�านแต"ละปP งบประมาณ ๖-๗ ล�าน จะเนรมิตทุก
อย"างมันไม"ได� ให�เพ่ือสมาชิกเข�าใจด�วยครับ ขอบคุณครับ 

สอบต.หมู�ท่ี ๒ เรียนท"านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายจรงศักด์ิ  วงศ7กิจพิมาน  สมาชิก
สภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน  หมู"ท่ี ๒ ท่ีผมพูดใน ๕ เรื่องชาวบ�าน
พูดกับผมให�เอามาบอกนายกและจะได�ชี้แจงให�ชาวบ�านได�ว"ามันต�องเปNนไปตาม
แผน ผมก็อยากเสนอสิ่งดีๆ มีอะไรท่ีผมช"วยได�ผมก็จะทําไป ผมไม"มีเรื่องให�ร�าย
ใคร ใครทําดีผมก็ชมเชย เช"น สอบต.สมศักด์ิ  จรัล ผมก็ชมว"าท"านทําหน�าท่ีได�ดี 
ผมเห็นองค7การบริหารส"วนตําบล อ่ืนมีรถน้ํา รถกระเช�า คันใหม" แต"รถกระเช�า
ขององค7การบริหารส"วนตําบลของเราวิ่งก็ไม"ค"อยจะไหวแล�ว 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท"านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม" 
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ท่ีประชุม ไม"มีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ�าหากไม"มีเพ่ือนสมาชิกท"านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก     
ทุกท"านและขอป?ดการประชุมในวันนี้ครับ 

 

ป?ดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 

 

     จ.ส.อ.       ผู�บันทึกการประชุม 
      (สุทธิชัย  วงศ7รัตนะ) 
 เลขานุการสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 
 
 

     ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
 ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชุมแล�วเห็นว�าถูกต�อง 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห7จันทร7) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ7  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................. สมัยท่ี .......................  ครั้งท่ี .............  
ประจําปP ...................  วันท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

ในการประชุมสภา 
สมัย ......................... สมัยท่ี ........................ ครั้งท่ี ........ ประจําปP ................. 

เม่ือวันท่ี ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
 

 
                            (ลงชือ่) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค7การบริหารส"วนตําบลท"าสะท�อน 


