
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจําป ๒๕๖๔ 
วันจันทรท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  25๖๔ 

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   ลา 
๔. นางจรวย หยงสตาร ส.อบต.  ม.1           ลา 
๕. นายสงัด เองฉวน ส.อบต.  ม.2   ลา 
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   ลา 
๙. นางสาวรสสุคนธ     นวลนาค    ส.อบต. ม.๔   ลา 

๑๐. นายสมโชค รองเดช ส.อบต.  ม.5 สมโชค         รองเดช  
1๑. นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.  ม.6 สมสุข สุขลิ้ม  
1๒. นายบุญล้ําเลิศ 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 
2. นายสุกิจ      มันทุย 

     ๓.  นายสัมพันธ   เหมือนทอง 
     ๔.  นางสาวรสสุคนธ  นวลนาค 
     ๕.  นายสงัด       เองฉวน 
     ๖.  นายบุญล้ําเลิศ   สงศรี 
     ๗.  นายสมบูรณ   ณ  พัทลุง 
     



ผูเขารวมประชุม 
 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นางสาวรัชนี นวลสุวรรณ เลขานุการนายกฯ. รัชนี นวลสุวรรณ  

 ๒. นางเพชรราตรี     อินทรชวย รองปลัดฯ. เพชรราตร ี อินทรชวย  
๓. นางดวงฤด ี เพชรเพ็ง นักวิเคราะหฯ. ดวงฤดี เพชรเพ็ง  
๔. นางสาวมะลิสา เพชรศร ี นิติกร มะลสิา เพชรศร ี  
 

เริ่มประชุมเวลา  1๓.๓0  น. 
 
ประธานสภาฯ. เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 25๖๔  วันจันทรท่ี ๑๕  กุมภาพันธ 
25๖๔ 

 ตอไปเขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
 
ประธานสภาฯ. วันนี้ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดมีหนังสือถึงประธานสภาเรื่องมอบหมายให

พนักงานสวนตําบลเขาชี้แจงแทน โดยมอบหมายใหนางเพชรราตรี  อินทรชวย รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และนางดวงฤดี เพชรเพ็ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เขา
ชี้แจงแทน ตามวันและเวลาดังกลาวนี้ 

                                                                                                                                                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
ประธานสภาฯ. มีรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓  ซ่ึงประชุมเม่ือ  

วันอังคาร  ท่ี ๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกจะติติง หรือมีขอสงสัยจะแกไขเรื่องใดบาง
เชิญครับ  

 
 
 
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม   ๑๒       เสียง 
 ไมรับรอง   ๐       เสียง 
 งดออกเสียง   ๐       เสียง 
 
ประธานสภา ก็ถือวาท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป 

๒๕๖๓ เปนท่ีเรียบรอยแลว 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
 -ไมมี- 



   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 -ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ. ๕.๑ รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดทําหนังสือถึงประธานสภา

มอบหมายใหเจาหนาท่ีชี้แจงแทน ซ่ึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เรื่องดังกลาวไมมีการลงมติ แตเพ่ือใหสมาชิกฯ.ไดรับทราบ ตามท่ีสมาชิกฯ. 
ไดรับเอกสารไปแลวนั้น มีสมาชิกฯ.ทานใดจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เชิญครับ 

 

นายสมสุข  สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.   

หมู ๖ ตามท่ีกระผมไดรับเอกสารการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ซ่ึงมีขอสงสัยอยู ๒ เรื่อง ครับ 

๑. สวนท่ี ๒ หนาท่ี ๑๔ กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ

ดําเนินงานทุกๆหกเดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม –กันยายน 

แตตามเอกสารท่ีใหมาเปนการรายงานผลของป ๒๕๖๒ หนา ๑๕หนา ๑๖ ก็

เหมือนกันครับ รายงานผลแผนฉบับนี้ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ หรือ ๒๕๖๓ กันแน

ครับ 

๒. หนาท่ี ๑๖ โครงการท่ี ๑ กอสรางถนนลาดยางสายคลองลําชะ (ชวงท่ี ๒) หมูท่ี 

๖,๑๑ โครงการนี้ไมเคยทําครับถนนลาดยาง มีแตถนน คสล. ครับ 

ขออนุญาตทานประธานผานผูบริหารใหเลื่อนการประชุมครั้งนี้ออกไปกอน เพราะ

เอกสารท่ีใหมาเปนของป ๒๕๖๒ ครับ 

 

ประธานสภาฯ.  มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือ จะสอบถามอีกไมครับ ถาไมมี เรียนเชิญทาง
เจาหนาท่ีชี้แจงครับ 

 
นางเพชรราตรี  อินทรชวย เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกทาน ขออนุญาตชี้แจง

ตามท่ีสมาชิกได พูด ถึงหนา  ๑๔ -๑๖  ให เรากลับมาดูสารบัญ ใน
สวนประกอบของการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
มี ๔ บท บทท่ี๑ บทนาํ ในบทท่ี ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีผานมา   



 เพราะฉะนั้น ในบทท่ี ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
ผานมา จะปรากฏในปงบประมาณท่ีผานมา คือ ป ๒๕๖๒  ตอมาบทท่ี ๓ 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล สําหรับวิเคราะหขอมูลของป 
๒๕๖๓ และตอไป บทท่ี ๔  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ของ ป ๒๕๖๓ 

  เพราะฉะนั้น หนา ๑๔ เปนของป ๒๕๖๒ เพราะเปนการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผาน วันนี้ท่ีเรารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๕๖๓ ก็จะอยูในบทท่ี ๓ ผลการ
วิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

  ในสวนของโครงการถนนลาดยางสายคลองลําชะ (ชวงท่ี ๒) หมูท่ี 
๖,๑๑  หนาท่ี ๑๖  จากการตรวจสอบขอมูลตามท่ีทานสมาชิกแนะนําตอง
ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง จากถนนลาดยาง ก็เปลี่ยนเปนถนน คสล.สาย
คลองลําชะ คะ  

 
ประธานสภาฯ. เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน       

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็ผานสภาเปนท่ีเรียบรอย
แลวเนื่องจากเรื่องดังกลาวไมตองขอมติแตอยางใด 

 
ประธานสภาฯ. ๕.๒ กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลาและ

วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปพ.ศ.๒๕๖๕ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละ
ป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม เราจะกําหนดกันก่ีสมัย 
ระหวางวันท่ีเทาไรถึงวันท่ีเทาไร และวันเริ่มสมัยประชุมและกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมของปถัดไปดวย เชิญสมาชิกเสนอเลยครับ 

 
นายเฉลิม จิตรหลัง  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายเฉลิม  จิตร

หลัง ส. อบต. ม. ๙  กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ป 
๒๕๖๔ ไว   ๒ สมัย คือสมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ คือ
สมัยนี้เปนสมัยท่ี ๑ และสมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔   
และกําหนดสมัยประชุมของปถัดไป คือ วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 
ประธานสภาฯ. ขอเสียงรับรองรองดวยครับ 
 



ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ประธานสภาฯ.   มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเราจะกําหนดตามท่ี   

คุณเฉลิม  จิตรหลัง เสนอ คือ กําหนดสมัยประชุมประจําป ๒๕๖๔ จํานวน 
๒ สมัย  ดังนี้ 

   สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ คือสมัยนี้ 
   สมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๖- ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   และ สมัยแรกของป ๒๕๖๕ คือ วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสมสุข  สุขลิ้ม  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายสมสุข  สุข

ลิ้ม ส.อบต.หมู ๖ กระผมขอรองเรียนผานทานประธานสภา เนื่องจาก
กระผมไดเขียนคํารองเรื่องไฟฟาหัวเสาไวหลายรอบแลว แตก็ไมมีความ
เคลื่อนไหว ไฟยังดับเหมือนเดิม ใหดําเนินการแกปญหาไฟฟาแสงสวางของ
ประชาชนโดยดวนครับ  

 
นายธนสรรค  สิงหอินทร เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทานกระผมนายธนสรรค  

สิงหอินทร ส.อบต.ม.๑๑ เม่ือคืนขับรถเวียนตามหมูบานหมู ๑๑ ไฟดับท่ัว
หมูบาน และก็ไดเขียนคํารองไวหลายรอบแลว แตก็ยังไมดําเนินการ 

 
 
นายเฉลิม  จิตรหลัง  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายเฉลิม จิตร

หลัง ส.อบต.หมู.๙ กระผมอยากใหทานผูบริหารคิดแนวทางแกปญหาภัย
แลง ตอตําบลของเราดวย 

 
นายสมสุข สุขลิ้ม  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพ กระผมมีอีกหนึ่ง คือเรื่องขยะ 

ซ่ึงทราบมาจากเจาหนาท่ีท่ีทําเก่ียวกับเรื่องขยะ วาตอนนี้ไดนํารถขยะไป
ซอมและใชเวลาซอมนาน แตอยางไรก็ตามก็เปนภารกิจหนาท่ี ท่ีเราตอง
ใหบริการ ตอนนี้ขยะเยอะมาก  ซ่ึงเปนภาพท่ีไมสวยงาม ผูบริหารตอง
ดําเนินการแกไขโดยดวน 

    
  
ปดการประชุมเวลา  1๕.10 น. 
 
 



 
     

         ลงชื่อ           ผูจดรายงานการประชุม 
                   (นายอนุศร   หะหมาน) 
    เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 ตรวจแลวถูกตอง 
 

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

 

 
 


