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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่3/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒ 

วันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 256๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 14 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน - คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             6       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณตี  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สารยุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศกัดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 

 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
๓ 
4 
5 
6 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายประยงค์  เกตกรณ์ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
นางกิตติยา  จติอารีย์ 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หวัหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ประยงค์  เกตกรณ์ 
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
กิตติยา  จิตอารยี์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒  

วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 256๒  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม  จำนวน  14 คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่      
3/2562  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕6๒  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

๔.1  เรื่อง  พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบท่าสะท้อน 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25๖๒ ครั้งที่ 1

ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๒)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25๖๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่    
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๒5 กันยายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยก
มือครับ 

มติที่ประชุมฯ  มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  

ประธานสภาฯ  เรื่อง  พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน      
ตำบลท่าสะท้อน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เชิญครับ 

เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

  ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  แล้วเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เชิญครับ   

นางกิตติยา  จิตอารีย ์  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน         
ทุกท่าน ดิฉัน นางกิตติยา  จิตอารีย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สังกัด สำนักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลมีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  แล้วเสนอผลการติดตามและ
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ประเมินผลให้ผู้บรหิารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 
2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (e-Plan) และแผน
ดำเนินการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้        
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  

  ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีโครงการตามแผนพัฒนา
สี่ปี จำนวน 298  โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.42 

  ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีโครงการตามแผนพัฒนา
สี่ปี จำนวน 298 โครงการ มีโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 
258 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.58 

  ปัญหา/อุปสรรค 
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เนื่องจากบางโครงการตอ้งใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน 
3. ขาดบุคลากรทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการ

บางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
1.นำโครงการที่ เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไป

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการต่อไป 

2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีการประชุมชี้ แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของ

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน 
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 รายระเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ในเล่มร่างรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบเดือน ธันวาคม 2562 ค่ะ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผม ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนได้รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑4.45 น. 
  
 
 
    ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
           โอฬาร  นะมะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 
 


