
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  25๖๓ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายโอภาศ มันทุย ประธานสภา โอภาศ มันทุย  
2. นายบุญรวย ทามบุญฤทธิ์ รองประธานสภา บุญรวย ทามบุญฤทธ์ิ  
๓. นายสุกิจ มันทุย ส.อบต.  ม.1 สุกิจ   มันทุย  
๔. นางจรวย หยงสตาร ส.อบต.  ม.1           ลา 
๕. นายสงัด เองฉวน ส.อบต.  ม.2 สงัด เองฉวน  
๖. นายสุรเชษฐ นวลสุวรรณ ส.อบต.  ม.3 สุรเชษฐ นวลสุวรรณ  
๗. นายอนุศร หะหมาน ส.อบต.  ม.3 อนุศร หะหมาน  
๘. นายสัมพันธ เหมือนทอง ส.อบต.  ม.4   สัมพันธ เหมือนทอง  
๙. นางสาวรสสุคนธ     นวลนาค    ส.อบต. ม.๔ รสสุคนธ     นวลนาค  

๑๐. นายสมโชค รองเดช ส.อบต.  ม.5 สมโชค         รองเดช  
1๑. นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.  ม.6 สมสุข สุขลิ้ม  
1๒. นายบุญล้ํา สงศรี ส.อบต.  ม.6   ลา 
1๓. นายยรรยงค โพชสาลี ส.อบต.  ม.7 ยรรยงค โพชสาล ี  
1๔. นายสมัคร หะหมาน ส.อบต.  ม.7 สมัคร หะหมาน  
1๕. นายวิเชียร หะเทศ ส.อบต.  ม.8 วิเชียร หะเทศ  
1๖. นายเฉลิม จิตรหลัง ส.อบต.  ม.9 เฉลิม จิตรหลัง  
1๗. นายสมบูรณ ณ พัทลุง ส.อบต.  ม.9   ลา 
1๘. นายพน หะเทศ ส.อบต.  ม.10 พน หะเทศ  
๑๙. นายธนสรรค สิงหอินทร ส.อบต.  ม.11 ธนสรรค สิงหอินทร  
 
 
ผูไมมาประชุม   

1. นายจรวย     หยงสตาร 
     ๒.  นายบุญล้ํา    สงศรี 
     ๓.  นายสมบูรณ   ณ พัทลุง 
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประสาร แกวพิทักษ นายก อบต. ประสาร แกวพิทักษ  

 ๒. นางสาวรัชนี นวลสุวรรณ เลขานุการนายกฯ. รัชนี นวลสุวรรณ  
๓. นางดวงฤด ี เพชรเพ็ง เลขาฯนายกฯ ดวงฤดี เพชรเพ็ง  
๔. นางสาวมะลิสา เพชรศร ี นิติกร มะลสิา เพชรศร ี  
 

เริ่มประชุมเวลา  1๔.๐0  น. 
 
ประธานสภาฯ. เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 25๖๓  วันศุกรท่ี ๑๔  กุมภาพันธ 25๖๓ 
 ซ่ึงกอนหนานี้เปนท่ีทราบกันวา นายเฉลิม  จิตรหลัง ไดปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมและบัดนี้ทานไดทําหนังสือขอลาออกตอประธานสภา
เปน ท่ี เรียบรอยแลว  ซ่ึ งกอนถึงวาระในการเลือกเลขาฯ.คนใหม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๙ วรรค ๒ ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมี
เลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอม
ปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยใหนําความในขอ ๑๓ และขอ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวยวิธีการยกมือ ขอเชิญสมาชิกเสนอเลขาสภา
ชั่วคราวเพ่ือทําหนาท่ีขอเชิญสมาชิกเสนอ ครับ เชิญคุณธนสรรค  สิงหอินทร ส.อบต.หมูท่ี 
๑๑ ครับ 

 
นายธนสรรค  สิงหอินทร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารท่ีเคารพ กระผมนายธนสรรค  สิงห

อินทร ส.อบต.หมู ๑๑ ขอเสนอนางสาว มะลิสา เพชรศรี เปนเลขานุการสภาชั่วคราว ครับ 
 
ประธานสภาฯ. นายธนสรรค  สิงหอินทร ไดเสนอนางสาวมะลิสา  เพชรศรี เปนเลขานุการสภาฯ.ชั่วคราว

ขอเสียงรับรองดวยครับ 
 
ท่ีประชุม รับรอง ๒ ทาน 
 
ประธานสภาฯ. มีใครเสนออีกหรือไมเชิญครับ ถาไมมีขอเชิญนางสาวมะลิสา เพชรศรี ทําหนาท่ีเปน

เลขานุการสภาชั่วคราว เชิญครับ ตอไปเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ. มี เรื่องแจงเพ่ือทราบ ๓ เรื่องดังนี้ ครับ 

๑. คําสั่งเรื่องการแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม เพ่ือใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 58/3 และ 58/4 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน จึงแตงตั้ง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแทนท่ีวาง ดังนี้ นายจักรตราวุธ ทองรอง อยู
บานเลขท่ี 46/3 หมูท่ี 10 ตําบลแหลมสอม มีหนาท่ีชวยเหลือในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม
มอบหมาย สั่ง ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  ลงชื่อ นายประสาร  แกวพิทักษ
นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

๒. การลาออกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ดวยนายจรูญ ถาวรนิ
ละ ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ขอลาออกจากตําแหนง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2563 เนื่องจากมีความประสงคจะไปสมัครรับเลือกตั้งผูใหญบาน หมูท่ี 11 ตําบล
แหลมสอม 

๓. การลาออกจากตําแหนงเลขานุการ ตามท่ีนายเฉลิม จิตรหลัง ตําแหนงเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดมีความประสงคจะขอลาออกจากตําแหนง
ดังกลาวท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 

 
นายสมสุข สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภา สมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายสมสุข  สุขลิ้ม ส.อบต.ม.6 

กระผมติดใจในประเด็นท่ีทานไดแจงเก่ียวกับเรื่องตําแหนงรองนายก โดยไมไดแจงวาคน
เกาลาออกหรือเพราะเหตุใด และบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งไมไดอยูในท่ีประชุมอยางนอย
เราก็ไดแสดงความยินดี ในสวนของการลาออกของสมาชิกสภา อยางนอยตองมีหนังสือยื่น
ลาออกใหประธานสภา หนึ่งฉบับดวย                                                                                                                                                                                                                                          

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาฯ. มีรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๖2 ซ่ึงประชุมเม่ือวันอังคาร  ท่ี 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกจะติติง หรือมีขอสงสัยจะแกไขเรื่องใดบางเชิญครับ  
 
นายสมสุข สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหารและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมไดอาน

รายงานการประชุม ประเด็นท่ีผมอภิปราย วันนั้นเรื่องการท่ีนายกไดนําเสนอพิจารณา
อนุมัติเงินสะสมเพ่ือทําโครงการท้ังหมด 7 โครงการ โดยท่ีผมใหเหตุผลในสาระสําคัญยัง
ไมไดบันทึกรายงานการประชุม ในรายงานการประชุมหนาท่ี 6 ท่ีผมไดกลาววา        
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เดือนสิงหาคม เราเพ่ิงผานการจายขาดเงินทุนสํารองมาในเดือนพฤศจิกายน วันนี้เรามา
จายเงินสะสมอีกรอบหนึ่งแลว เกรงวาจะถูกตรวจสอบซ่ึงวันนั้นกระผมใหเหตุผลขอท่ีสอง
ดวยขณะเดียวกันเรามีขอบัญญัติงบประมาณรายจายป2562 หนึ่งเดือนนายกไดจาย
โครงการจายขาดเงินสะสม 7 โครงการ โดยใหเหตุผลวาประชาชนเดือดรอน ถนนเปน
หลุม เปนบอ ซ่ึงตองแกปญหาอยางเรงดวน ซ่ึงกระผมไมเห็นดวย ถาโครงการนั้นเรงดวน
จริงทําไมไมนําเขาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ขอมูลนี้ไมไดถูกบันทึกไวใน
รายงานการประชุม เกรงวาจะถูกตรวจสอบสภาเพ่ิงไดรับผานอนุมัติ และนายกเพ่ิง
ประกาศใชขอบัญญัติ เม่ือเดือนตุลาคม ท่ีผานมา เพ่ิงผานสภามา กระผมขอเพ่ิมขอความ
วาสภาเพ่ิงไดรับอนุมัติและนายกไดบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณประจําป2562 เม่ือ
เดือนตุลาคม ถาฝายธรรมาภิบาลมาตรวจสอบเราเพ่ิงผานการอนุ มัติขอบัญญัติ
งบประมาณ มาเดือนกวาหนาท่ีของเราคือตรวจสอบการทํางานของนายกใหปฏิบัติตาม
กฎหมายดวย 

 
ประธานสภา กระผมตองขอมติในท่ีประชุม วาเห็นดวยกับท่ีทานสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.ม.6 ไดแกไข

หรือไม 
 เห็นดวย  9          เสียง 
 ไมเห็นดวย  0          เสียง 
 งดออกเสียง  6          เสียง 
 
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม   ๑5       เสียง 
 ไมรับรอง   ๐       เสียง 
 งดออกเสียง   ๐       เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
 -ไมมี- 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 -ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ. ๕.๑ เลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

 

นายธนสรรค สิงหอินทร เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธนสรรค สิงห
อินทร ส.อบต.ม.๑๑ กระผมขอเสนอนายอนศุร หะหมาน ส.อบต.ม.๓ ครับ 
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ประธานสภา ขอเสียงรับรองดวยครับ 
 
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ประธานสภา ถาไมมีทานใดเสนอ ก็ตามท่ีทานธนสรรค สิงหอินทร เสนอ คุณอนุศร หะหมาน ส.อบ

ต.ม.3 ทําหนาท่ีเลขานุการตามท่ีสมาชิกเสนอชื่อขอเรียนเชิญครับ 
 
 ประธานสภาฯ. ๕.2 รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) ประจําปงบประมาณ 2562 ขอเชิญทางผูบริหารครับ 
 
นายประสาร แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานกระผมจะใหเจาหนาท่ีวิเคราะห

นโยบายและแผนชี้แจงครับ 
 
นางดวงฤดี เพชรเพ็ง  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2562 เริ่มหนาแรกประกอบดวย
บทนํา ความหมาย ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล วัตถุประสงคของการ
ติดตามและประเมินผล ตอไปหนาท่ี 5 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล  หนาท่ี 6 ผัง
ข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หนาท่ี7 กรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล หนาท่ี9 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม หนาท่ี 10 ระเบียบ 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล หนาท่ี 11
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  หนาท่ี 12 ประโยชนของการติดตามและ
ประเมินผล หนาท่ี 13 คระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมสอม 

  ในสวนท่ี2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา สรุปผลการติดตาม
และประเมินผล ปงบประมาณ 2561 

  สรุป  โครงการท่ีไดดําเนินการ  36 โครงการ 
   โครงการท่ีจัดทําขอบัญญัติ 50 โครงการ 
   โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา ป2561 158 โครงการ 
   คิดเปนรอยละ  36 x 100 = 22.78%   
    158 
 การใชจายงบประมาณ มี 36 โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 17,462,458.70 

บาท ตอดวยหนา 16 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป 2561 
มี 36 โครงการ หนา 18 เปนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 มีท้ังหมด 6 
ยุทธศาสตร หนาท่ี 19 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 2562 มี
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
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  สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล หนาท่ี 22มีการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัด และหนาท่ี 29 การ
ประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ตอดวยหนา32 แบบการ
ประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดโครงการ
ในขอบัญญัติงบประมาณ มี36 โครงการ  หนา37 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 
2562 ตอดวยหนา 38 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละ
ยุทธศาสตร หนาท่ี45 แบบท่ี5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  สวนท่ี4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ
2562  การวัดผลในเชิงคุณภาพ การวัดผลในเชิงปริมาณ ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ตอดวยภาคผนวก ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหสมาชิกทุกทานจึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบคะ 

 
ประธานสภา ตามท่ีผูบริหารไดเสนอการรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2562 มีสมาชิกทาน
ใดจะสอบถามเชิญครับ 

 
นายสมสุข  สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมเห็นวาควรเพ่ิม ประจําป 

2562 ในหนาปกของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดวย
เพ่ือใหตรงกับคํานํา ตอไปหนาท่ี 2 การกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขอท่ี3 รายงานผลและเสนอความเห็นของผูบริหารและ
ผูบริหารก็นําเอกสารนี้เสนอตอสภาทองถ่ินเนื่องจากนายกประกาศใชแลว และมา
เสนอสภาวันนี้ป 2563 ตอไปหนาท่ี14 โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาพัฒนา ป 2561 
158 โครงการ แตเราทําแค 22.78 เอง หนาท่ี16 รายละเอียดของโครงการท่ีอบต.
แหลมสอมดําเนินการไดจริงท้ังหมด 36 โครงการรายงานนี้ไมมีรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการมีแตภาคผนวก ตอไปหนา 35 ไมรูวาเปนงบประมาณปไหน และ
หนา16 กับหนา 35 เหมือนกันเลยโครงการกอสรางถนนคสล.ฝายน้ําลนคลองลําชะ
หมูท่ี6 และสายนาทุง-โคกสุเหราออกหมูท่ี 3,7 ไมปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 ทานตองใสดวยวาโครงการนี้มาจากงบไหน ตอไปโครงการท่ี 
7 เดินทางไปราชการ ทําไม95,280บาท อยากทราบวา ในอบต. มี 4 กอง กระผมวา 
95,280 บาทไมนาใช ไปดูโครงการท่ี15 โครงการ22 เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 ตัวเลข ตางกันมากเลยครับ ตอไปโครงการท่ี 8
โครงการสนับสนุนงานวันเด็ก141,880 บาท อยากทราบวาเงินจํานวนนี้มาจากไหน
เนื่องจากในขอบัญญัติตั้งไว 100,000บาท ถวนๆครับ ตอไปโครงการเบี้ยยังชีพตั้งไว
6,297,300 บาท ซ่ึงไมตรงตามขอบัญญัติ ตอไปโครงการท่ี 24 โครงการอาหาร



7 
 

กลางวัน ซ่ึงรวมกันตองได 2ลานกวาบาทและอีก 3 โรงเรียนไมไดอยูในรายงานนี้ 
โครงการท่ี 36 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพแมบานตําบลแหลมสอม32,940 บาทใน
ขอบัญญัติไมตรงกันครับ  

  โครงการท่ีไมอยูในแผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติมี ขอ 29 โครงการดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 200,000 บาท 

  ในเรื่องสุดทายเปนเรื่องของภาคผนวก กระผมแนะนําวาใหเอาแครูปกอนทํา 
ระหวางทํา หลังทํา แคโครงการละ ๓ ใบพอครับ และใหแนบรายงานการทํางานของ
คณะกรรมการชุดนี้ ความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้ดวย และท่ีสําคัญวัตถุ
จุดประสงคของรายงานนี้ครับ กระผมเห็นวาใหทางผูบริหารกับเจาหนาท่ีลองทบทวน
และพิจารณาโครงการท่ีเบิกอะไรบาง แลวทําเสร็จไมไดระบุไวครับ 

 
ประธานสภา เชิญทานผูบริหารไดชี้แจงตามท่ีสมาชิกไดสอบถามครับ 
 
นายประสาร  แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ในสวนรายงานการประชุมได

ดําเนินการเรียบรอยแลว แตไมไดแนบมา ตามท่ีสมาชิกไดสอบถาม บางโครงการไมมี
ในขอบัญญัติประมาณ ท่ีใหหมูบานละ 20,000 บาท ไดปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ในสวนท่ีประกาศแผนใชตามระเบียบใหผูบริหารทองถ่ินสามารถ
รายงานผลตอสภาไดตามความเหมาะสมครับ 

 
นางดวงฤดี เพชรเพ็ง เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ขอ16 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยีทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เปนเงิน
อุดหนุนมาจากจังหวัดยังไมไดอยูในขอบัญญัติเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคะ 

 
นายสมสุข สุขลิ้ม  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกท่ีเคารพ กระผมขอเสนอความคิดเห็นและแนะนํา

วาใหแยกออกมาวาเปนโครงการท่ีไมอยูในขอบัญญัติ เปนโครงการมาจากจังหวัด เปน
โครงการดวนมาจากมหาดไทย  

 
ประธานสภาฯ. ๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับท่ี

๑/2563 จํานวน 2โครงการ  
- โครงการขุดลอกหนองถํ้าน้ําทิพย 
- โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.แหลมสอม 

เชิญทานผูบริหารครับ 
 

นางดวงฤดี เพชรเพ็ง  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ หนาแรกเปนเหตุผลและความจําเปนในการ
จัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน พ.ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕ เ พ่ิมเติม ฉบับ ท่ี  ๑  ๒๕๖๓        
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องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไป
แลวนั้น แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและ
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี ๑ เพ่ือใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา 
ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบันโดยถือประโยชนและความสุขของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงขอเพ่ิมเติม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ..๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑กําหนดให
ทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดย
แผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลียนแปลงไดตามความจําเปนและความ
เหมาะสม โดยใหเปนไปตาม ขอ ๒๒/๒ 
เพ่ิมเติมโครงการมีจํานวน ๒ โครงการ 

๑. โครงการขุดลอกหนองน้ําถํ้าน้ําทิพย หมูท่ี ๗ บานหนาลา ตําบลแหลม
สอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการฝกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทตาม
บัญชีสรุปท่ีไดแนบไวแลวคะ 
 

ประธานสภา              ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจง ก็มี ๒ โครงการท่ีขอความเห็นชอบจากสภาแหงนี้ 
 
นายสมสุข สุขลิ้ม   เรียนทานประธานสภา และ สมาชิกท่ีเคารพทุกทานกรกระผมอยากทราบวา 

๒ โครงการนี้ทําไมไมผานคณะกรรมการแผนพัฒนาตําบลและโครงการขุด
ลอกถํ้าน้ําทิพยมันอยูในสวนรับผิดชอบของ อบต.แหลมสอม เราหรือไม 
หนาท่ีของ อบต.แหลมสอม รักษาฟนฟู  

 
ประธานสภา    เชิญเจาหนาท่ีชี้แจงครับ 
 
นางดวงฤดี เพชรเพ็ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๒ เปนการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผน เก่ียวกับนโยบายของจังหวัด รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  ก็เปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ินสําหรับกรณีของ อบต.ใหผูบริหารเสนอรางแผนเพ่ิมเติมตอ
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สภาและใหความเห็นชอบกอน คือไมตองผานคณะกรรมการคะ ตาม
ระเบียบใหม โครงการ ๒ โครงการนี้เปนนโยบายเรงดวนของจังหวัด หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด คะ 

 
ประธานสภา   ขอหารือวาเราจะใหความเห็นชอบทีละโครงการหรือ ท้ัง ๒ โครงการพรอม

กัน 
 

นายสมสุข สุขลิ้ม     กระผมเห็นวาควรใหความเห็นชอบท้ัง ๒ โครงการท่ีเดียวเลยครับ 
 
ท่ีประชุม    มีมติรับรอง 
 
ประธานสภา สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ฉบับท่ี๑/2563 จํานวน 2โครงการ  
- โครงการขุดลอกหนองถํ้าน้ําทิพย 
- โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.แหลมสอม 

 
ท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ   ๑๓  เสียง 
   ไมใหความเห็นชอบ      ๐  เสียง 
   งดออกเสียง                   ๒ เสียง 

 
๕.๔ พิจารณาอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้งจายรายการใหม จํานวน ๒ โครงการ 

ประธานสภาฯ.  กรณี ๒ โครงการดังกลาวท่ีนายกเสนอญัตติมาเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระ  
ขอ ๕.๔นั้น ใหพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งตอไปครับ 

 
ประธานสภาฯ. ๕.5 กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖3 ระยะเวลาและวัน

เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปพ.ศ.๒๕๖4 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป ถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป 
โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม เราจะกําหนดกันก่ีสมัย 
ระหวางวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร และวันเริ่มสมัยประชุมและกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมของปถัดไปดวย เชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 
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นายอนุศร  หะหมาน   เรียนทานประธานสภา ทานผูบริหาร ทานสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผม

นายอนุศร หะหมานส. อบต. ม. 3  กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ ป ๒๕๖3 ไว  ๒ สมัย คือสมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖3 คือสมัยนี้เปนสมัยท่ี ๑ และสมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑5-29 สิงหาคม 
๒๕๖3   และกําหนดสมัยประชุมของปถัดไป คือ วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖4 

 
ประธานสภาฯ. ขอเสียงรับรองรองดวยครับ 
 
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ประธานสภาฯ.   มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเราจะกําหนดตามท่ีคุณ

อนุศร หะหมาน เสนอ คือ กําหนดสมัยประชุมประจําป ๒๕๖3 จํานวน ๒ 
สมัย  ดังนี้ 

   สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖3 คือสมัยนี้ 
   สมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๖- ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖3 
   และ สมัยแรกของป ๒๕๖4 คือ วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖4 
 
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
  นายสมสุข สุขลิ้ม เรื่องการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลแหลม

สอม ยังไมเห็นเจาหนาท่ีจัดเก็บไดแจงไปยังผูเสียภาษีซ่ึงเปนกฎหมายใหม 
อยากใหกําชับ การทํางานใหรวดเร็วเพราะเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ  

  
ปดการประชุมเวลา  17.10 น. 
 
 
 

 

    ลงชื่อ       ผูจดรายงานการประชุม 
                (นายอนุศร   หะหมาน) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ตรวจแลวถูกตอง 
                                                                             

ลงชื่อ                   ลงชื่อ     ลงชื่อ        
    (นายสุรเชษฐ   นวลสุวรรณ)                (นายธนสรรค   สิงหอินทร)          (นายวิเชียร   หะเทศ) 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 


