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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2561  ครั้งที่ ๑  ประจ าป ี2561 

วันที่  1๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 9 คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๕ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  1         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน              3        คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 
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 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิษณุ  จันทร์เขียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 

1 
๒ 
๓ 
4 
๕ 

ผู้ไมม่าประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม 
นายวิทยา  คงรอด 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 6 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

 
ลา 
ลา 
ขาด 
ลา 
ลา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายประยงค์  เกตกรณ ์
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชนะชล  ชูดวง 
 

 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

 
ประยงค์  เกตกรณ ์
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชนะชล  ชูดวง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
  เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

               เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 9 คน ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ท่าสะท้อน ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุม
นะครับ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/25๖1 
ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖1   ก่อน เข้ าสู่ วาระการประชุม  เนื่ องจาก            
นายฐาณิสรณ์  เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภา  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใน
วันนี้ จึงขอให้ประชุมมีมติ คัดเลือก  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อน หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เป็นเลขานุการสภา 
ชั่วคราวครับ จึงจ าเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
ข้อ  19  วรรคสอง  ที่ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด       
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  13  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม”  จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อและจะต้องมีผู้รับรอง  2  คน   

  - น าย อุสมาน   อิ สิ งห์ จั นท ร์   สม าชิ กสภ าฯหมู่ ที่   ๔   เสนอ                
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ  โดยมี  นายเสมา  ธรรมบดี  และ นายสมศักดิ์  
จรัล  เป็นผู้รับรอง    
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  - ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพียงชื่อเดียว ดังนั้น  จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ  
จึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวในการประชุมในครั้งนี้  
ต่อไปเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธาน ขอให้เพ่ือนสมาชิกตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีอะไรจะแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ผมขอมติจากที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
ประจ าปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าสะท้อน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม  (1 เมษายน -          
30 กันยายน 2560) 

ประธานสภาฯ   ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบครับ 

เลขานุการสภา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

         (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายงานผลการติดตามครับ 

รองนายก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านปลัด ทุกท่าน เนื่องจากท่านนายก 
ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เป็นคนกล่าวรายงาน
แทน ครับ 

นายชนะชล  ชูดวง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกท่าน กระผม นายชนะชล ชูดวง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ  ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต ท่าสะท้อน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2560) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  

ตามข้อระเบียบที่กล่าวอ้างมานั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้ประชุม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ.2560-2562) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารจึงน าเสนอรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารทราบดังนี้ 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 2560  มี 306 
โครงการ งบประมาณ 327,501,522 บาท   ผู้บริหาร อบต.ท่าสะท้อน 
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ จ านวน 57 โครงการ 
งบประมาณ 39,332,743 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 2 19,970,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 23 10,488,943.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 29 8,693,800.00 
รวม 57 39,332,743.00 
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4.การใช้จ่ายงบประมาณ 

                   อบต.ท่าสะท้อน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จ านวนเงิน 28,974,216 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 18,777,003 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 2 18,230,000.00 2 18,230,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1 26,310.00 0 0.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 11 8,766,785.14 3 500,590.50 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

24 1,951,121.08 3 46,412.60 

รวม 38 28,974,216.22 8 18,777,003.10 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี
จัดท างบประมาณ 

(น าไปปฏิบัติ) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 155 9 13.8 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 2 3 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 72 24 37 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

7 
-     0 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 
2 3 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 41 28 43 

รวม 306 65 21.2 
 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิก มีใครสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะไหมครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติรับทราบร่วมกันนะครับ 

    3.2 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.ท่าสะท้อน 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง ครับ 
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นายชนะชล  ชูดวง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายชนะชล ชูดวง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนชุดเดิม ในส่วนของสมาชิกสภาได้หมดวาระลง ซึ่งระเบียบ
ก าหนดให้คณะผู้บริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใน
ส่วนของสมาชิกสภา จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทางฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบครับ 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 

ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

                       (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                              
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                                       
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

       (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
(๔ )  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติ งาน        
ตามที่เห็นสมควร ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว.0600        
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ป ระส าน แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  ขอ งอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น                 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้วาง แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ในส่วนของการคัดเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นดังนี้   

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
    1.สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 

2.ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความในข้อ 3.1.1 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
    กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง 
4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรอง จ านวน
อย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้
ความยินยอม 
5. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวน
ที่ก าหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่
ก าหนด 
6. ให้ประธานที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็น
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากพนักงานส่วนต าบล 
แล้วแต่กรณีก็ได้ 
7. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนใน
ล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการ
ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับฉลากตามที่ประธานในที่
ประชุมก าหนด 
8. ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัว
ทราบโดยเร็ว 
9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้น จากต าแหน่งให้จัดให้มี
การคัดเลือกผู้แทนที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และ
ให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน 
10. ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัด
ให้มีการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกท่ีก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
11. ในกรณีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ ก่อน สี่สิบห้าวัน 
และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งเดิมครบวาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เหตุผล 
เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้เป็นปัจจุบัน 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการกล่าวมา ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กันเสนอชื่อ ผู้ได้รับเสนอ
มา จ านวน 3 คน  พร้อมผู้รับรอง  2 คนครับ 

นายสายสัมพันธ์ ศรีบุรุษ เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสายสัมพันธ์        
ศรีบุ รุษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ าสะท้อน หมู่ที่  ๕          
บ้านเขาพลู กระผมขอเสนอ นายสมศักดิ์   จรัล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ครับ   

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2 คนครับ 

ผู้รับรอง          1.นายสายสัมพันธ์   ศรีบุรุษ 
2.นายมงคล     นิลจันทร์ 

ประธานสภาฯ             ที่ประชุมจะเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ นายสมศักดิ์  จรัลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ 
บ้านบ่อกรัง เป็นกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ   ต่อไป คนที ่2 ขอให้เพ่ือนสมาชิกเสนอครับ 
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นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๑ บ้านนาค้อ 
กระผมขอเสนอนายอุสมาน  อิสิงจันทร์  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ครับ  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2 คนครับ 

ผู้รับรอง    1. นายสุรพล   แผ้วบาง   

    2. นายวิษณุ  จันทร์เขียว  

ประธานสภาฯ             ที่ประชุมจะเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองจอก เป็นกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ   ต่อไป คนที ่3 ขอให้เสนอครับ 

นางประณีต  คงดี เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผมนายนางปราณีต  คงดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน 
ดิฉันขอเสนอ นายสุรพล แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 ค่ะ  

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2 คนครับ 

ผู้รับรอง    1.นางประณีต   คงดี    ส.อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 3 

    2.นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ   ส.อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 5 

ประธานสภาฯ             ที่ประชุมจะเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ นายสุรพล  แผ้วบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 
๑ บ้านนาค้อ เป็นกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน คนที่ ๓ 

เลขานุการ สรุป สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน มีมติให้รายชื่อต่อไปนี้ เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่าสะท้อน 
1.นายสมศักดิ์  จรัล         ส.อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ 

    2.นายอุสมาน  อิสิงจันทร์  ส.อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 4 
    3.นายสุรพล แผ้วบาง       ส.อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ด้วยวันนี้เป็นสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี พ.ศ.2561โดย  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จะต้องก าหนดสมัยประชุม     
ตามระเบียบเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นขอน าเรียนปรึกษา ที่สภาแห่งนี้ เพ่ือมี
มติก าหนดสมัยประชุมร่วมกัน และขอให้ท่านปลัด ร่วมเสนอสมัยประชุมให้
เป็นไปตามห้วงระยะที่เหมาะสม กับระเบียบต่างๆ และขอให้เลขานุการ 
ชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา                     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537   
                                          และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕52] 

 มาตรา ๕๓ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน การก าหนด   
ช่วงสมัยประชุมจะมีด้วยกัน ๒ เรื่อง ที่ระเบียบก าหนดให้สภาต้องพิจารณา
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วาระ เช่นการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายในเดือนสิงหาคม ครับ  

ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอดังนี้นะครับว่า ควรจะแบ่งเป็น สี่ สมัย เหมือนเดิม และขอ
เสนอสมัยประชุมตามห้วงเวลาดังนี้ 

    สมัยสามัญ ที่ ๒ วันที่ 15-30 เม.ย. 2561   (รายงานผลการติดตามแผน) 
สมัยสามัญ ที่ ๓ วันที่ 10-24 ส.ค. 2561      (ข้อบัญญัติงบประมาณ)
สมัยสามัญ ที่ ๔ วันที่ 15-30 ต.ค. 2561    (รายงานผลการติดตามแผน) 

    และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    วันที่ 1-15 ก.พ. 256๒ (ก าหนดสมัยประชุม) 
    ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือ ทักท้วงไหมครับ 

ประธาน สภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล       
แผ้วบาง สมาชิก หมู่ที่ 1  การซ่อมไฟฟ้า ซึ่งหมู่ที่ 1 อยู่ในล าดับที่ 7 อยาก
ทราบว่า หมู่ที่ 2 เป็นหมู่ที่ได้ซ่อมไฟฟ้าล าดับที่ 11 ไม่ทราบว่าเสร็จหรือยัง 
อยากให้ท่านประธานเร่งรัด ฝากถึงนายกให้ด าเนินการด้วยครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ขออนุญาตท่านสุรพล  แผ้วบาง ครับ หมายถึงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ     
ใช่ไหมครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  ใช่ครับ 

ประธานสภาฯ   จะฝากเรื่องถึงนายกต่อไปครับมีสมาชิกท่านใด มีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มขี้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กระผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 

 

     จ.ส.อ.       ผู้บันทึกการประชุม 

      (สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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     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) 


