
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/256๒  ครั้งที่ 1  ประจำปี 256๒   
วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒ 

วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. 256๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 ------------------------------ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
๑๑ 

 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภา 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 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

 
1 
๒ 
๓ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
 

 
ลา 
ลา 
ลา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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2 
๓ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายวีระยุทธ  วังแช 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์
นางกิตติยา  จิตอารี 
นางนงเยาว์  มากอินทร์ 
น.ส.ชิดาวรรณ  ใหม่แก้ว 
นายประจวบ  หนูเพชร 
นายเจษฏา  สุขมาลัย 
นายสมพร  เทียนประทีป 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
ปลัด อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
เลขานุการนายก อบต.ท่าสะท้อน 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ผู้สังเกตการณ์หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 
ผู้สังเกตการณ์หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง 
ผู้สังเกตการณ์หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ภาส  เพชรผ่อง 
วีระยุทธ  วังแช 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
กิตติยา  จิตอารี 
นงเยาว์  มากอินทร์ 
ชิดาวรรณ  ใหม่แก้ว 
ประจวบ  หนูเพชร 
เจษฎา  สุขมาลัย 
สมพร  เทียนประทีป 
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รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 1๑ คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน ๓ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             ๑๓       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

12 
13 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสมศักดิ์  ศรีบุญรอด 
นายฐานะกูล  พัฒนสิงห์ 

 
ผู้สังเกตการณ์หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก 
ผู้สังเกตการณ์หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก 
 

 
สทศักดิ์  ศรีบุญรอด 
ฐานะกูล  พัฒนสิงห์ 
 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/256๒  คร้ังที่ ๑  ประจำปี 256๒  

วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. 256๒  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.๒๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๑ คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าสะท้อน ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ 
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/256๒  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 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔)

เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
   ๔.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๒ ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  ต่อที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง   งดออก
เสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

  เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับ  

เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ ง ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

  “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
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ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับ พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับเพ่ือสมาชิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เชิญครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง  ผมสงสัยเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ของห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ซึ่งเป็นสถานที่อันมีเกียรติ น่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธวัชชัย        
ทองตำลึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้กล่าว
มา ซึ่งเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ได้เพ่ิมเติมไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ให้เพ่ือนสมาชิกเปิดดูที่หน้า 
๑๓ ลำดับที่ ๑ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ได้บรรจุในการเพ่ิมเติมแผนในครั้งนี้แล้วครับ 

ประธานสภาฯ โครงการได้บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ แล้วนะครับ หน้าที่ ๑๓  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นายก อบต.  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ 6 ล้าน 9 แสนกว่า
บาท จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
การใช้เส้นทางสัญจร และการขนส่งผลผลิต  โดยเฉลี่ยหมู่บ้านละเท่าๆ กัน  และ
จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องนำไปใช้เรื่องการติดตั้งหอกระจายข่าว ให้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.4/ ว 5562  ลงวันที่  28  กันยายน  
2561  ซึ่งต้องการให้มีหอกระจายข่าวครอบคลุมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน  แต่ตอนนี้
อาจจะยังไม่ได้ทุกหมู่  ที่เร่งด่วนก็น่าจะเป็นหมู่ที่ 2  และหมู่ท่ี 5 

ประธานสภาฯ  สำหรับหอกระจายข่าวก็จะเหลือหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ  กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง  ผมขอสอบถามในหน้าที่ ๕   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  สาย
ช่องหลอด หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ไม่ทราบว่ามี ๒  โครงการหรือป่าวครับ เพราะมี
โครงการที่ลาดไว้แล้ว ๑ ครั้ง ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ 
นางกิตติยา  จิตอารี  เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ ดิฉัน นางกิตติยา  จิตอารี 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนว่าด้วยงบประมาณที่ อบต. มีอยู่
อย่างจำกัด  ทำให้ต้องแบ่งถนนสายช่องหลอด หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  ออกเป็น 2 
ช่วง  โดยช่วงแรกได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเป็นถนนลาดยาง ASPHALTIC 
CONCRETE  แต่ในช่วงที่ 2  เนื่องจากได้มีท่านสมาชิกสภามาขอเปลี่ยนแปลง
โครงการจากก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ส่วนที่เหลือเป็น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต  จึงต้องมาเพ่ิมเติมแผนฯ ค่ะ 
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นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๓  บ้านท่าสะท้อน         
ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังสามารถเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้อีกหรือไม่ครับ 

นางกิตติยา  จิตอารี  เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคะ ดิฉัน นางกิตติยา  จิตอารี 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนว่าขณะนี้ไม่สามารถเพ่ิมเติมแผน
ใดๆ ได้แล้วเพราะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อนแล้ว หากต้องการจะเพ่ิมเติมต้องกลับไปที่ขั้นตอนที่ ๑ ใหม่ ซึ่งจะ
ทำให้โครงการอื่นล่าช้าตามไปด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ไม่สามารถเพ่ิมโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้แล้วนะครับ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม

เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ด้วยคะแนน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๒  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2548 ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิม เติม โดยระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

ประธานสภาฯ  จากการที่ได้อ่านรายงานผลการติดตามและประเมินผลแล้ว มีสมาชิกท่านใด
มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) ด้วยการยกมือครับ 

ทีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ด้วยคะแนน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ  บ้างครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ  ผมมีเรื่องที่
ต้องการสอบถามผู้บริหาร จำนวน 3 เรื่อง 

๑. เรื่องการจัดงานลอยกระทง  เมื่อปี 2560  ซึ่งจัดที่โดมสระบัว  หมู่ที่ ๖ 
ได้มีผู้รับเหมามาจัดงานลอยกระทง ๑๐ วัน ๑๐ คืน และสัญญาว่าจะให้ อบต. 
๓๕,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าตอนนี้ผู้รับเหมาได้นำเงินนั้นมาให้ อบต. แล้วหรือยัง 

๒. ขอสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินฟุตบอล  ซึ่งปี
นี้ได้มีการเรียกเก็บค่าสมัครทีมละ ๓,๐๐๐ บาท เพ่ือไปชดเชยในรายการที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้  ผมอยากทราบว่าได้นำไปชดเชยค่าอะไรบ้าง  และค่า
กรรมการตัดสินสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่ 

๓. เรื่องครุภัณฑ์รถยนต์ในการครอบครองของ อบต. หายไป  ผมเคยเสนอ
ให้ขายรถเก่าๆ  ได้แล้ว  แต่การขายต้องมีการประมูล ถึงจะขายได้  เมื่อก่อนตอน
อยู่ที่สำนักงานเก่ามีรถดับเพลิงเก่าๆ  ตามในรูปนี้  จอดทิ้งอยู่หน้า อบต. คันหนึ่ง  
แต่พอย้ายมาที่ทำการใหม่  ผมผ่านมาไม่เห็นรถคันนั้นอีกแล้ว  จากการสืบๆ ดูได้
ข่าวว่าตอนนี้อยู่ที่ท่าอุแท  ผมได้คุยกับ ปลัด อบต. แล้ว  ปลัดบอกว่าได้แจ้งให้
นายก อบต. ทราบเรื่องรถสูญหาย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  2562  นายกก็บอก
ว่าทราบ  จากนั้นเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ได้แจ้งใหม่อีกครั้ง  นายกก็บอกว่า
ทราบอีก  แต่ไม่มีการแจ้งความว่ารถสูญหาย  ผมว่ามันน่าจะผิดมาตรา ๑๓๕   
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  นี่ครับสำเนาเอกสารที่ปลัดทำถึงนายก เดีย๋วผมจะเซ็นชื่อ
ผมไว้ ถ้าจะถูกฟ้องผมยินดีถูกฟ้อง ผมอยากจะทราบว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ
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อะไรบ้างหรือยังครับ บอก ๒ ครั้ง นายกก็บอกว่าทราบ  ผมคิดว่าต้องแจ้งความ 
รถสูญหาย ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ขอสอบถาม 

๑. เรื่องไฟฟ้าประชุมทุกครั้งพูดทุกครั้งชาวบ้านถามเมื่อไหร่จะทำ อยากให้
ฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เรียบร้อย 

๒. มีถนนอยู่เส้นหนึ่ง ถนนสายช่องหลอด  ทำเสร็จไป  ๑๐๐  กว่าเมตร 
ทำไปทำมาช่างว่าไม่ได้ใส่หิน นายก กับ อบต.สมศักดิ์ไปยืนชี้ นายกไปทำโดยผู้
ก่อสร้าง NTC ที่ทำท่ออยากทราบว่าแนวทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมันผิดแบบ 

๓. ท่อ ๓ ท่อ การฝังท่อควรจะสอบถามชาวบ้าน ชาวบ้านบางคนไม่อยาก
ให้ฝัง พ่ีเอ้ียงก็ร้องผมมาว่าให้รื้อ 

นายสมศักดิ์  จรัล  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสมศักดิ์  จรัล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง  ขอชี้แจง
ในฐานะที่ถูกพาดพิงนะครับ ผมลงไปดู ผมเข้าไปดูในฐานะสมาชิกและไม่ได้เป็น
กรรมการ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิก เมื่อมีการก่อสร้างผมก็ต้องเข้าไปดู แล้วการมี
การก่อสร้างแบบนี้ สมาชิก หมู่ที่ ๒ ต้องช่วยกันเข้าไปดูแลในการทำงานของผู้
รับจ้าง พาดพิงเยอะผมก็อยากจะชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจครับ  ขอบคุณครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓  บ้านท่าสะท้อน เรื่อง
กล้องวงจรปิดครับ ตอนนี้ที่โรงงานดูได้แล้วครับตอนนี้เหลือตรงที่บ้านผู้ใหญ่สุชาติ
ให้บริษัทแนะนำวิธีการใช้งาน และกระจกมองทาง 

ประธานสภาฯ  มี ๓ ท่านที่ฝากเรื่องนะครับ 
๑. การจัดงานวันลอยกระทง 
๒. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินฟุตบอล 
๓. รถดับเพลิงคันเก่า 
๔. ถนนไฟดับ 
๕. ถนนแอสฟัลท์ติก 
๖. การวางท่อ 
๗. กล้องวงจรปิด 
๘. กระจกมองทาง 
เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ๑. เรื่องการจัดงานลอยกระทง  ประจำปี 2560  ซึ่งจัดที่โดมสระบัว  อบต. 
ได้จัดงานในวันที่ 3  พฤศจิกายน  2560  เพียงวันเดียว  โดยใช้งบประมาณ  
35,800  บาท  ซึ่งมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ  และการประกวดกระทง  ส่วน
กิจกรรมอ่ืนๆ ทีมี  ๑๐ วัน ๑๐ คืน  ตามที่ท่านสุรพลได้กล่าวถึงนั้นก็เป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือเป็นการรื่นเริงโดยที่ อบต. ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  ส่วนเงิน 
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๓๕,๐๐๐ บาท ที่ท่านพูดถึงผมไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่ใครตกลงกันที่ไหน อย่างไร  
แต่ อบต. ไม่ได้ตกลงด้วย  และไม่ได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด 

  ๒. เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอล  ซึ่งมีปัญหามาทุกปี  เราจัดการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือต้องการให้ เกิดความสามัคคี ร่างกายแข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์  แต่ก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันทุกครั้ง  การใช้จ่ายงบประมาณในปี
นี้  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงไปมาก  ปี  2560  ใช้ไป  248,900  บาท  ปี  
2561  ใช้ไป  195,220  บาท  ในปีนี้ใช้ไปแค่  135,660  บาท  เนื่องจากใน
ปีก่อนๆ นี้   มีการใช้งบประมาณในเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมาก  น้องๆ เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบก็มาบ่นให้ผมฟังว่ามันมีความสุ่มเสี่ยง  คนที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจ
รับและเบิกจ่ายเงินก็ไม่อยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ  ในปีนี้จะไม่จัดก็
ไม่ได้ก็เพราะพวกท่านบอกว่ามันเป็นประเพณีต้องทำต่อไป หยุดไม่ได้  ทีนี้ก็มา
ต่อรองกันว่าเจ้าหน้าที่จะเบิกจ่ายให้ตามระเบียบเท่านั้น  ส่วนที่จะมีค่าใช้จ่าย
ส่วนเกิน  เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ซึ่งในการจ่ายจริงๆ  นั้นเราต้องจ่าย
มากกว่าที่เบิกได้ตามระเบียบ  เพราะถ้าจ่ายตามระเบียบก็ไม่มีใครอยากมาตัดสิน
ให้เรา  ค่าตอบแทนคนพากย์บอล  ในบ้านเราก็ไม่มี  ก็ต้องจ้างมาจากคีรีรัฐนิคม 
วันละ ๑,๐๐๐ บาท  เป็นค่าน้ำมันรถ ๕๐๐ บาท  ค่าพากย์ ๕๐๐ บาท  ซึ่งไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาณ  จริงๆ ปีนี้ผมอยากจัดฟุตบอล ๗ คน แต่เมื่อมีการประชุมกัน
ที่ประชุมบอกว่าจัดฟุตบอลประชาชน  และมีการตกลงกันในที่ประชุมแล้วว่าปีนี้
ให้เก็บค่าสมัครทีมละ ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือนำมาบริหารจัดการในส่วนที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  เสร็จแล้วมีเงินเหลืออยู่  ๒ พันกว่าบาท ก็ได้คืนให้แต่ละ
ทีมแล้วโดยการซื้อลูกฟุตบอลให้ทีมละ ๑ ลูก  ถ้าท่านยังมีข้อสงสัยอีก  ในการ
ประชุมครั้งต่อไปผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำเอกสารมาชี้แจงโดยละเอียดว่า
เรามีค่าใช้จ่ายจริงเท่าไหร่  สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเท่าไหร่  และเงิน 
3,000 บาท  นั้นเอาใปใช้จ่ายอะไรบ้าง  

  ๓. เรื่องที่ท่านสุรพลบอกว่าครุภัณฑ์รถยนต์ในการครอบครองของ อบต. 
หายไป  ผมขอถามหน่อยว่าเป็นรถคันไหน  อบต. มีเอกสารการครอบครองรถคัน
นั้นไหม  การที่รถจอดอยู่ที่ อบต. ท่านจะมาบอกว่าเป็นรถของ อบต. ทุกคันไม่ได้  
การที่ปลัดทำบันทึกมาให้ผมตอบปลัดว่าหนังสือรับมาจากไหน จะเอาเข้าสภาให้
สภาอนุมัติขายทอดตลาดก็ไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารบอกว่ารถคันนั้นเป็นของ อบต.
ถ้าเกิดขายไปแล้วมีคนมาอ้างว่าเราขายรถของเขาจะทำอย่างไร  การที่รถหายไป
แล้วจะมาว่าผมเอาไปขายมันไม่ได้  ผมขอเรียนว่าถ้าผมไม่มาเป็นนายก ฐานะของ
ผมก็สามารถอยู่ได้อย่างสบาย  ไม่ต้องมาให้เพ่ือนด่า  แต่ถ้าผมขายผมยอมออก
จากนายก ผมท้าได้ท่านไปตรวจสอบเลย ถ้าท่านพูดวันนี้ท่านผิดคำพูดท่านต้อง
รับผิดชอบ ผมรู้ว่าชาวบ้านมาวันนี้ต้องการอะไร จุดประสงค์อะไร 

  ๔. เรื่องถนนสายช่องหลอด  การพาดพิงบุคคลที่ ๓ ไม่ถูกต้อง บางคนว่า
ไม่ได้ใส่หิน ความหนาไม่ได้  ก็แค่คำพูดที่พูดกันไป  ข้อเท็จจริงอยู่ที่ผู้ควบคุมงาน  
คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องที่จะได้พิสูจน์กันต่อไป การที่ผมกับนายช่างศักดิ์ไป
ดูนั้น  ก็แค่ไปดูว่าผู้รับจ้างปูแอสฟัลท์ดีไหม  ความกว้างได้ไหม  ก็แค่นั้น  ผมไม่ได้
ถือแบบไปคุมงาน  เราไม่รู้ว่าในแบบแปลนให้วางท่อตรงไหน   
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  ๕. เรื่องท่อผมก็ไม่ได้ดูไปถามช่างได้เลยว่าท่อตรงนี้มีกี่จุดมันอยู่ในแบบ ต้อง
ทำตามในแบบ ถ้าในแบบไม่มีท่อก็ทำไม่ได้ ถ้าคณะกรรมการตรวจงานจ้างส่ง
มาถึงนายกต้องให้รื้อออก คณะกรรมการตรวจงานจ้างบอกไม่ได้ต้องรื้อ ผมก็ต้อง
รื้อ ถ้าไม่รื้อผมก็มีความผิดอีกและตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจรับงาน ให้คณะกรรมการ
ตรวจงานก่อนว่าต้องรื้อหรือไม ่ให้ช่างรายงานว่าวันนี้ทำอะไรให้รายงานผมครับ 

  ๖. เรื่องกล้องวงจรปิดให้เขียนคำร้องได้ที่ข้างล่างครับ 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  ต้องตำหนิช่างไม่มาดูเขาทำงานต้องมาดูสิครับ 
นายสุรพล  แผ้วบาง  ๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ รับ เหมาบอกว่าให้อบต. ๓๕ ,๐๐๐ บาท ฟุตบอล            

ค่าสมัคร ๓,๐๐๐ บาท เพื่อค่าใช้จ่ายกรรมการเพราะเบิกไม่ได้ทั้งหมด รถดับเพลิง
ถึงจะไม่มีเอกสารแต่ก็ขายไม่ได้ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ  สมาชิกหมู่ที่ ๒ พาดพิงในเรื่องที่ผมเป็นประธาน ตามเอกสารจริง ได้ทำ
สัญญา ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่ทราบว่า หจก.ธวัชชัย สหกิจ ไปดำเนินการตั้งแต่
เมื่อไหร่ กรรมการตรวจงานจ้างต้องรู้ทุกขั้นตอน ผลเทสต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างอยู่ในวันที่ทำการเจาะนั้นด้วย แต่ถ้ากรรมการท่านใดไม่ว่างก็ต้องมี
กรรมการ ผมก็ไม่ทราบในขั้นตอนอ่ืน ผมทราบวันที่เจาะถนนผมจำไม่ได้ว่าวันที่
เท่าไหร่ เพราะมันนานพอสมควร ช่างไม่เคยพาเลยครับ หัวหน้าสำนัก นักวิชาการ 
เราก็ไม่รู้ว่าดำเนินการกันตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้ในขั้นตอนการเจาะความหนา รูปถ่ายสัก
ใบก็ไม่มี ผมเห็นส่งงานล่าสุดวันที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน  สรุปไป
สรุปมาเขาได้บันทึกรายงานของช่างไว้วันเดียวผมก็ไม่ทราบ เราก็ไม่ได้ไปตรวจ แต่
เรารู้ตอนที่ไปทดสอบความหนา วันเดียวกรรมการต้องรู้ทุกขั้นตอน  แต่ถ้า
กรรมการไม่ไปถือว่ากรรมการรับทราบแล้ว ไม่มีการแจ้งใดๆ ช่างก็บอกว่า      
ช่างก็ทำรายงานของช่างไม่ถูก ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นไง ผลการดำเนินงาน
เป็นอย่างไรนายช่างก็ไม่เห็นส่งรายงานช่างมา  โครงการอ่ืนๆ กรรมการจะไป
ตรวจกันทุกครั้งที่มีการทดสอบต่างๆ นายช่างจะพาไปดู มีรายละเอียดแนบไป
หมด ว่ามีการดำเนินการขั้นตอนไหนมีแบบให้กรรมการดูหมด แต่ โครงการนี้
กรรมการได้ดูแต่ขั้นตอนเดียวก็ตอนนี้ ผมก็บอกตรงๆ  ว่าเจอลักษณะแบบนี้บ่อย
งานที่ไม่อยู่ในความสนใจของชาวบ้านและไม่มีข้อสงสัยมากมายเราก็พอจะกลบ
เกลื่อนกันไปได้ แต่ว่างานที่อยู่ในความสนใจของชาวบ้านก็ไม่สามารถปล่อยให้ได้ 
เพราะกรรมการเซ็นลงลายมือชื่อก็ถือว่าท่านเซ็นรับทราบทั้งหมด อันนี้ก็มีเจาะ
ครั้งแรกก็รู้เลยว่าเป็นถนนแบบไหน ว่าเป็นถนนโอเวอร์เลย์หรือถนนแอสฟัลติก 
ธรรมดาซึ่งช่างก็ไม่ได้ตอบผม 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  ถนนเส้นนี้มันมีเงื่อนงำเยอะท่านไปในนามผู้รับเหมาดูชื่อครับว่า ธวัชชัย     
สหกิจ 

นายก อบต.  ไม่เกี่ยวครับ ถนนเส้นนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้
ไม่ได้ ท่านต้องดูแลลูกน้องแทนผมได้ท่านว่าหล่อแหลม ไม่เกี่ยว ท่านจะบอกว่า  
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ กรรมตกที่เด็ก ท่านตอบว่าผมไม่รู้ไม่ใช่ มันไม่ใช่หัวหน้า 
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ประธานสภาฯ  ผมขอสรุปนะครับว่า  ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ไปตรวจสอบและรวบรวม
ข้อเท็จจริงมาอีกครั้ง  และอาจจะนำมาคุยกันในการประชุมครั้งต่อไป  เดียวผมจะ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
  
    ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
 
           โอฬาร  นะมะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 
 
 
 

 
 


