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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/2560  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 
 

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 12 คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๑ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน            1 คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  4 คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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10 
11 
12 

ผู้มาประชมุ 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
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 6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 

1 
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ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 

 

ลา 
ขาด 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
2 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
นางสาวปุญชรสัมิ์  พัฒนประดิษฐ ์
นายชนะชล  ชูดวง 
นายวินัย  คงส าเรจ็ 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
ชนะชล  ชูดวง 
วินัย  คงส าเร็จ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2560  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560   

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑2  คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/2560 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕60   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

4.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 -2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 

4.2   เรื่อง การเสนอญัตติขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.3   เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๐ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 25๖๐  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  ต่อที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๐  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 

ทีป่ระชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง             
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา 
ประธานสภา 4.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาตามเอกสารที่
เลขาฯ ได้แนบให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4  
การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

                             (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

  ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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ประธานสภา ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   ผม
นายธวัชชัย  ทองต าลึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  การเสนอ
สภาเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งนี้  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จะจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  แต่จากการ
ตรวจสอบมีบางโครงการยังไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา  และบางโครงการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม  ได้ประชุมเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  
2560  ณ  ศาลาศิริรัตน์  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  และในขั้นตอนต่อไปก็ต้อง
น าเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
ซ่ึงในส่วนของโครงการเพ่ิมเติม   มีทั้งหมด ๕ รายการ  คือ 

  1. โครงการวางและจัดท าผังชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 
  3. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
  4. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต าบลท่าสะท้อน 
  5. ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย 
 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง   มีทั้งหมด ๕ รายการ  คือ 
  1. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  2. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
  3. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  4. โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
  5. โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง 
 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้เพื่อนสมาชิกแล้วครับ 

นายวิษณุ  จันทร์เขียว เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ผมนาย
วิษณุ  จันทร์เขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗  
บ้านศรีเจริญ  ผมสงสัยโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันครับ ขอให้เพ่ือนสมาชิกดู
หน้าที่ ๕ ครับ ซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่ท าวันนั้นครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกระบุด้วยครับว่าไม่เหมือนกันตรงไหนครับ 

นายวิษณุ  จันทร์เขียว เนื่องจากเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ตั้งไว้ 270 คน วันนี้เปลี่ยนเป็น 250  คน 
โรงเรียนบ้านนาค้อ  ตั้งไว้ 85 คน  วันนี้เปลี่ยนเป็น 90 คน 
โรงเรียนบ้านหนองจอก ตั้งไว้ 35 คน วันนี้เปลี่ยนเป็น 50 คน 
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นายชนะชล  ชูดวง ในการประชุมประชาคมตามเอกสารที่ได้แจกให้ในตอนนั้นจ านวนจริงๆ ผมยังไม่
ทราบจึงได้เปรียบเทียบจากข้อมูลในงบประมาณเดิมมาใส่ไว้  แต่จากการประสาน
กับหัวหน้าส านักปลัด ท าให้ผมได้รู้ยอดจริง ว่าในปีงบประมาณปัจจุบัน โรงเรียน
บ้านบ่อกรังมีจ านวนจริง 246 คน โรงเรียนบ้านนาค้อ มีจ านวนจริง 85  คน 
และโรงเรียนบ้านหนองจอก มีจ านวนจริง 44 คน  จึงจ าเป็นต้องปรับข้อมูลให้
ใกล้เคียงกับจ านวนเด็กที่มีอยู่จริงครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมในส่วนนี้ไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี    

ประธานสภาฯ ถ้ าไม่ มี สมาชิ กท่ าน ใดสงสั ยหรือ เพ่ิ ม เติ ม   เพ่ื อให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒  ผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  

ประธานสภา 4.2  เรื่อง  การเสนอญัตติขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. ส าหรับเรื่องที่ 4.2  และ 4.3  ผมขอให้หัวหน้าส านักปลัด  เป็นผู้ชี้แจงครับ 

ประธานสภา ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงในเรื่องที่ 4.2  ครับ 

นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภา  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด ส าหรับวันนี้ได้รับ
มอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ให้เข้าร่วมประชุมแทนใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ในส่วนของการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็น       
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้ องถิ่น อีกครั้ งหนึ่ ง เพ่ือ          
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะ
น าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ    
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

  ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

 ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เป็น
รายจ่ายประจ า ซึ่งเป็นงบกลาง  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบเงินอุดหนุน
ส่วนใหญ่ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ยังคงเหลือในส่วนของงบลงทุนที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อครุภัณฑ์  การก าจัดขยะ  และเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินการจัดวางผัง
ชุมชน  ซึ่งบางรายการเป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งด าเนินการและ
บางรายการเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน
แต่จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนแล้ว  ปรากฏว่า  โครงการที่จะด าเนินการดังกล่าวยัง
ไม่ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  จึงต้องด าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564)  ให้เรียบร้อยก่อนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีค่ะ   

นายก อบต. จากระเบียบที่เกี่ยวข้องและเหตุผลที่หัวหน้าส านักปลัดได้กล่าวมาข้างต้นประกอบ
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1  เพิ่งจะได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนในวันนี้  
จึงมิอาจน าร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ คือ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๔  จึงขอน าเรียนต่อประธานสภา  เพ่ือ
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ในการขอขยายเวลาเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ออกไปอีก
ไมเ่กิน ๑๕ วัน  และจะไดร้ายงานนายอ าเภอทราบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน                 
ผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง  เรื่องการเสนอขอขยายเวลาผมเห็นแล้วว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน ขอขยายเวลาทุกปี จนเป็นธรรมเนียมที่ต้องขยาย คนที่เสีย
โอกาสคือชาวบ้าน จากที่จะได้ท าทันที ทั้งเรื่องน้ า ท าถนน หรือไฟฟ้าแสงสว่าง 
โครงการที่พ่ีน้องและนายกได้รับปาก ตอนนี้ก็รู้สึกว่าวิกฤตมาก ในภาระเรื่องถนน
เป็นหลุมบ่อ ส าหรับเรื่องน้ าผมว่าตอนนี้ก็มีมากพอกับความต้องการของประชาชน
แล้ว เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ผมเห็นว่าเรื่องรถน้ าผมก็ได้ถามนายกแล้วท าให้เร็วที่สุด 
แต่วันนี้ก็ขอขยายเวลาอีก รู้สึกว่าไม่สบายใจ  ผมเองอยากให้ซื้อพรุ่งนี้เลย อบต.
ท่าสะท้อน  ตอนนี้รถน้ าไม่มี รถกระเช้าก็ไม่ค่อยเห็น และขอต าหนิเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบที่ขอขยายเวลาอยากจะให้เร็วที่สุด เพราะชาวบ้านเดือดร้อน ปีหน้าฟ้า
ใหม่ ขออย่าให้มีขยายเวลานะครับ ขอให้ท าให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ เพราะว่า
การด าเนินการช้าแล้วถ้าช้าอีกก็ช้าไปตลอด ถ้าไม่ให้ขยายก็จะเป็นเรื่องที่ดี
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ถนนหนทาง เรื่องรถน้ า ตอนนี้ก็ได้อยู่ในแผนแล้วนะครับ 
รบกวนให้ท่านนายกติดตามเร่งรัดด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้ า ไม่ มี ข้ อ ส งสั ยห รื อ สอบ ถาม เพ่ิ ม เติ ม   เ พ่ื อ ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๔  ผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ วัน  โดยการ
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ วัน   

ประธานสภาฯ ผมขอเข้าสู่เรื่องที่ ๔.3   เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2560  ตั้ งจ่ ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์               
เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ 

นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภา  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  
การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   

  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  ข้อ 32  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้ว
แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวันฯ” 

  ในการโอนงบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้เป็นการขอโอนเพ่ิม
ของกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  สืบเนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าสะท้อน  เกิดขัดข้องเนื่องจากเครื่องสูบน้ าซัมเมิสซิเบิลช ารุด  ไม่สามารถสูบน้ า
ได้  จ าเป็นต้องเปลี่ยนซัมเมิสซิเบิล  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์  แต่จากการตรวจสอบพบว่า
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐)  จึงได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนฯ  
และได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ดังนั้น  จึงขอโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมิสซิเบิล  
จ านวน 135,000  บาท   โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน  
100,000  บาท  และจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
จ านวน  35,000  บาท  ในส่วนของรายละเอียดครุภัณฑ์  ขอให้นายช่างโยธา      
เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นายวินัย  คงส าเร็จ เครื่องสูบน้ าซัมเมิสซิเบิล  ที่จะน ามาใช้กับบ่อบาดาลของระบบประปาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒  
มี 2 ขนาด  คือ ขนาด  1.5 แรงม้า  และขนาด  2 แรงม้า  จึงขออนุมัติจัดซื้อ
ซัมเมิสซิเบิล  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3  เครื่อง  และขนาด  2  แรงม้า   จ านวน      
2  เครื่อง  ครับ 

นายก อบต. เพ่ือให้ระบบประปาของหมู่ที่ ๒  สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และการด าเนินการ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ได้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  จึงขอน าเรียนต่อ
ประธานสภา  เพ่ือขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ในการโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ซัมเมิสซิเบิล  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3  เครื่อง  และขนาด  2  แรงม้า   จ านวน      
2  เครื่อง    เป็นเงิน  135,000  บาท   ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้ า ไม่ มี ข้ อ ส งสั ยห รื อ สอบ ถาม เพ่ิ ม เติ ม   เพ่ื อ ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๗  ผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ซัมเมิสซิเบิล  ขนาด  1.5  แรงม้า  จ านวน  3  เครื่อง  และขนาด  2  แรงม้า   จ านวน  2  
เครื่อง    เป็นเงิน  135,000  บาท   โดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ า
ซัมเมิสซิเบิล  เป็นเงิน  135,000  บาท    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  บ้างครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ผมนายสุ
รพล แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1  บ้านนา
ค้อ   ผมอยากถามว่ารายละเอียดเกี่ยวกับขยะ ในเวลานี้ ขยะที่เอาไปกองทิ้งไว้
เฉพาะของ อบต. หรือของหน่วยงานอ่ืนมาทิ้งด้วย  มีสมาชิกเห็นครับ ขอเอ่ยนาม
สมาชิกหมู่ท่ี ๗ ครับ  เขาเห็นครับ 

นายวิษณุ  จันทร์เขียว เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ผมนาย
วิษณุ จันทร์เขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  7            
บ้านศรีเจริญ  เนื่องจากนายสุรพล  แผ้วบาง ได้กล่าวถึงสมาชิกหมู่ที่ ๗ เพราะเมื่อ
วานมีชาวบ้านไปเห็นก าลังทิ้งอยู่พอดี ชาวบ้านเลยบังคับให้เก็บขยะขึ้นรถ แต่เขา
อ้างว่าเขาจ่ายเงินให้ อบต. คือชาวบ้านเขาก็รณรงค์ในการคัดแยกขยะ ขยะน่าจะ
ลดลง แต่ขยะที่อ่ืนเอามาทิ้งเยอะ ผมว่าน่าจะหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยครับ เพราะ
ขยะมันเยอะ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน                 
ผมนายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง  ผมมี ๒ เรื่องครับ 

1. ถนนสายช่องหลอดเป็นหลุมบ่อมาก  เรียนประธานสภา  ตอนนี้งบประมาณไม่
มีเพราะได้กันเอาไว้สร้างส านักงาน อบต. เข้าใจครับ  แต่ถนนหมู่ที่ ๒ ก็มีความ
ล าบากจริงๆ 

2. บ่อดิน บังเอิญนายกเข้าประชุมในหมู่ที่ ๒ พูดท านองที่ว่าตอนนี้เขาให้อ านาจ
นายกแล้ว ดูตามความถูกต้อง ท าถูกก็ว่าถูก ผิดก็ว่าผิด รถวิ่งดินแดงขึ้นบน
ถนนผมว่าผิดครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน                 
ผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน    
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองจอก  เรื่องการขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  เรา
จะโทษแต่ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ถูกครับ  เราจะต้องช่วยกันครับ  
สมาชิกต้องช่วยกันคิดช่วยกันน าโครงการมาเข้าแผน บางหมู่ ท่านนายกและ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้รู้ว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเกิดปัญหาอะไรบ้าง  
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นายก อบต. ผมขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับ และอยากจะเสนอให้ทุกคนพูดภาษากลางแต่
ถ้าจะพูดภาษาท้องถิ่นก็ขอให้ใช้ภาษาท้องถิ่นเหมือนกันทั้งหมด  เรียนเพ่ือน
สมาชิก  เหตุที่ต้องซื้อรถบรรทุกน้ า แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ก็ต้องเพ่ิมเติม
แผนฯ ก่อน เพ่ือน ามาท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เราจะไม่ขยายเวลาก็ได้ 
แต่ก็จะไม่สามารถจัดซื้อรถบรรทุกน้ าได้ครับเพราะในการจัดท างบประมาณ
จะต้องน ามาจากแผนพัฒนาฯ  มาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  และถึงแม้จะขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติออกไป  แต่
ก็จะไม่จัดซื้อล่าช้าอย่างที่ท่านสมาชิกกลัว  เพราะจะได้จัดซื้อภายในปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  แน่นอนครับ  ส าหรับถนนสายช่องหลอดก็ขอให้เสนอเข้าแผนไว้และเรียก
ประชุมทุกหมู่ว่าปีงบประมาณต่อไปขอท าถนนสายช่องหลอด ส าหรับบ่อดินให้
น าเข้าสภาถ้าสภาให้ปิดผมจะปิดให้ดูครับ ไม่ใช่ทุกอย่างผลักมาที่นายก  ท่าน
สมาชิกสภาก็ท าได้  ท่านเป็นตัวแทนประชาชนเหมือนผม มาดูสิครับวันๆ  ผมท า
อะไรบ้าง 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน อ านาจสมาชิกโดยตรง คือ 
1. หาสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมาเข้าแผน 
2. ตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ประธานสภาฯ ในแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาอะไรที่ต้องด าเนินการแก้ไขก็ขอให้เพ่ือนสมาชิกน ามา
เสนอเข้าบรรจุไว้ในแผน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑5.๔๕  น. 
 
 
         ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  

 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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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) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


