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ผู�มาประชุม 

1. นายโอฬาร  นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสารยุทธ   พรหมอุบล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
4. นายสมศักด์ิ   จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
5. นายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
6. นางประณีต  คงดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
7. นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
8. นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
9. นายมงคล  นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
10. นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
11. นายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  6 
12. นายวิษณุ  จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
13. นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

 
 
ผู�ไม�มาประชุม 

1. นายจรงค�ศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
 

 
 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นายธวัชชัย   ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายวีระชัย  พันธ�ประทุม รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายประยงค�  เกตกรณ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
4. นายวีระยุทธ  วังแช เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
5. นายหวันสภา  ธอุรา ตัวแทนบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด 
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เป?ดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน ๑๓ คน  ครบ
องค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงให�
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   
 
ประธานสภา อบต.                  สวัสดีครับ  คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผมขอเป?ดประชุม การประชุมครั้งนี้
เปOนการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1  ครั้งท่ี ๑  ประจําปP ๒๕๕๗   ต�อไปจะ
เปOนการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

                              
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม 

(๑) ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด�วน 

1.  การขออนุมัติโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายใน
หมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

2.  พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง 
การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

1. พิจารณาการขออนุญาตการจัดทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน� 
ของ บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด 

ท่ีประชุมฯ   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

เลขานุการสภา   อ�านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�วต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจําปP  ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๐ เดือน 
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  มีสมาชิกสภา อบต. ท�านใดต�องการแก�ไขหรือไม� 

ท่ีประชุม   ไม�มี 

ประธานสภาฯ   ขอให�ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุมฯ   มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  ด�วยคะแนนเสียง  ๑๑  เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

                
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องด�วน 

๑. เรื่องการขออนุมัติโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายในหมวด  
ค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. เรื่องการพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เรื่อง 
การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานสภาฯ เรื่องด�วน  เรื่องท่ี 1  คือ  เรื่องการขออนุมัติโอนและแก�ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง  ตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป#งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   ขอให�เลขานุการ
สภาฯ   ได�ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวข�อง    

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวดท่ี ๔ การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

-  ข�อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปOน
รายการใหม� ให�เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 

-  ข�อ ๒๙  การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง ให�เปOนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 

-  ข�อ 32   ภายใต�ข�อบังคับข�อ 39  “การโอนเงินงบประมาณรายจ�าย หรือ
การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ�าย เม่ือ
ได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจแล�ว ให�ประกาศโดยเป?ดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ 
แล�วแจ�งการประกาศให�ผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห�าวันฯ”  



~ 3 ~ 
 

 

ประธานสภาฯ เชิญนายก อบต.  ชี้แจงสาเหตุของการขออนุมัติโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย  ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เชิญครับ 

นายก อบต. เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง  นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ผมจะขอกล�าวถึง  สาเหตุท่ีต�องขออนุมัติโอนและ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น    
สืบเนื่องมาจากคําแถลงนโยบายของผม  ท่ีได�แถลงต�อสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  เม่ือวันพุธท่ี  20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  ซ่ึงมี
แนวนโยบายเร�งด�วน  และแนวนโยบายตามยุทธศาสตร�การบริหาร  เพ่ือให�
ครอบคลุมถึงอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549  และกฎหมายอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข�องกับการกําหนดอํานาจหน�าท่ี  ในการจัดบริการสาธารณะให�แก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ทําให�การจัดสรรงบประมาณตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  ประจําปPงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีบางส�วนท่ีไม�สอดคล�องกับ
แนวนโยบายการบริหารดังกล�าว  ประกอบกับขณะนี้สถานการณ�ปZญหาความ
ต�องการของประชาชนได�เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเปOนต�องขออนุมัติโอนและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ�ายฯ  หลายรายการ  เพ่ือให�สอดคล�องกับ
แนวนโยบายของผู�บริหาร  และเปOนไปตามความต�องการของประชาชน  ดังนี้ 

  โครงการเดิมจากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป# พ.ศ. ๒๕๕๗ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  โตCะ  เก�าอ้ี  
งบประมาณ  390,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปOนค�าจัดซ้ือเต็นท�  โต\ะ  เก�าอ้ี  
สําหรับบริการประชาชนตําบลท�าสะท�อน  โดยจัดซ้ือเต็นท�  ขนาด  5.00 x 
12.00  เมตร  เสาสูง  2.50  เมตร  โครงหลังคาโค�งเหล็กอาบสังกะสีคาด
เหลือง  จํานวน  6  หลัง  โต\ะพลาสติกกลมขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  1.00  
เมตร  จํานวน  60  ตัว  และเก�าอ้ีพลาสติก   มีพนักพิง  จํานวน  480   ตัว 

2. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�าง
ระบบประปาหมู�บ�าน บ�านท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 3   งบประมาณ   502,000  
บาท   โดยทําการก�อสร�างฐาน คสล.  ติดต้ังฐานถังแชมเปญ  ขนาด  20  
ลูกบาศก�เมตร  สูง  20.00  เมตร  ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กแบบอัตโนมัติ  
พร�อมอุปกรณ�กรองให�เรียบร�อย  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 
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3. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บริเวณวัดท�าสะท�อน หมู�ท่ี 3  บ�านท�าสะท�อน  ตําบลท�าสะท�อน  
งบประมาณ   180,000  บาท  โดยทําการเจาะบ�อบาดาลขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง  6  นิ้ว  เจาะลึกไม�น�อยกว�า  50.00  เมตร  พร�อมเทแสลบฐานบ�อ  
ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  1.5 HP  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  มิเตอร�
ไฟฟ̂า  ขนาด  15  แอมปb  เดินสายไฟฟ̂า  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

4. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู�บ�าน บ�านครูทวี  หมู�ท่ี 3  บ�านท�าสะท�อน  ตําบลท�าสะท�อน  
งบประมาณ   180,000  บาท  โดยทําการเจาะบ�อบาดาลขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง  6  นิ้ว  เจาะลึกไม�น�อยกว�า  50.00  เมตร  พร�อมเทแสลบฐานบ�อ  
ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  1.5 HP  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  มิเตอร�
ไฟฟ̂า  ขนาด  15  แอมปb  เดินสายไฟฟ̂า  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

5. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู�บ�าน หน�าบ�านพักคนชรา  หมู�ท่ี 3  บ�านท�าสะท�อน  ตําบลท�า
สะท�อน  งบประมาณ   243,000  บาท   โดยทําการขุดแนววางท�อประปา  
PE  100  PN  8  มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  มิลลิเมตร  ยาว  
1,700.00  เมตร  และวางท�อ  PVC  ชั้น  8.5 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  
1/2  นิ้ว  จํานวน  20  จุด  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

6. แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู�บ�าน  บ�านหนองจอก  หมู�ท่ี 4 ตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ   
488,000  บาท   โดยทําการขุดแนววางท�อประปา  PE 100  PN 8 มอก.  
ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  มิลลิเมตร  ยาว  3,500.00  เมตร  และวางท�อ 
PVC  ชั้น  8.5 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  1/2  นิ้ว  จํานวน  35  จุด  
ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการ
จํานวน  1  ป̂าย 

7. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตสาย
บ�านนายภิรมย�  หมู�ท่ี 1 บ�านนาค�อ  ตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ   
912,000  บาท  โดยทําการก�อสร�างถนน  คสล.  ขนาดกว�าง  4.00  เมตร  
ยาว  350.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม�น�อยกว�า  
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1,400.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�า
สะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

8. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน ASPHALTIC 
CONCRETE  สายลานเคี่ยม  หมู�ท่ี 2  งบประมาณ   484,000  บาท  โดย
ทําการก�อสร�างถนนลาดยางแบบ  ASPHALTIC CONCRETE  ผิวจราจรกว�าง  
4.00  เมตร  ยาว  300.00  เมตร   หนา  0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม�น�อยกว�า  1,200.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

9. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  งบประมาณ   341,000  บาท  
โดยทําการลงชั้นหินผุขนาดกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หนาโดย
เฉลี่ย  0.60  เมตร  ลงหินคลุกขนาดกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม�น�อยกว�า  2,000.00  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

10. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก  ภายในหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 5  งบประมาณ  1,000,000  บาท  
โดยทําการลงหินคลุก  เกรดปรับบดอัด  ผิวจราจรกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  
3,200.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อย
กว�า  12,800.00  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ จํานวน 1 ป̂าย 

11. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน ASPHALTIC 
CONCRETE สายห�วยสิทธิ์ หมู�ท่ี 6  งบประมาณ   993,000  บาท  โดยทํา
การก�อสร�างถนนลาดยางแบบ  ASPHALTIC CONCRETE   ผิวจราจรกว�าง  
5.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร  
ไม�น�อยกว�า  2,500.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

12. แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน ASPHALTIC  
สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  งบประมาณ  800,000  บาท  โดยทําการ
ก�อสร�างถนนลาดยางแบบ  ASPHALTIC CONCRETE   ผิวจราจรกว�าง  4.00  
เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อย
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กว�า  2,000.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

13. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  หมู�ท่ี 7  งบประมาณ  
214,000  บาท  โดยทําการลงหินคลุกเกรดปรับบดอัด  ผิวจราจรกว�าง  4.00  
เมตร  ยาว  700.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม�น�อยกว�า  2,800.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

  ขออนุมัติโอนตั้งจ�ายรายการใหม�  โอนเพ่ิม  และโอนแก�ไขเปล่ียนแปลง  
ดังนี้ 

1. โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน   โครงการ
จัดซ้ือเก�าอ้ีพลาสติก  เพ่ือจ�ายเปOนค�าจัดซ้ือเก�าอ้ีพลาสติก  สําหรับบริการ
ประชาชนตําบลท�าสะท�อน  โดยจัดซ้ือเก�าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง  จํานวน  100   
ตัว  งบประมาณ  25,000  บาท   

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  25,000  บาท 

2. โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบ
ลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการติดตั้งระบบ network wifi  
เพ่ือจ�ายเปOนค�าติดต้ังระบบ network wifi  และเสาส�งสัญญาณ  ณ  ศาลาศิริรัตน�  
หมู�ท่ี 2 บ�านบ�อกรัง  ตําบลท�าสะท�อน  พร�อมขอติดต้ังโทรศัพท�เพ่ือใช�สัญญาณ
อินเตอร�เน็ต  2  คู�สาย  งบประมาณ  100,000  บาท   

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  100,000  บาท 

3. โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนิน 
งาน  ค�าสาธารณูปโภค  ค�าบริการโทรศัพท�  งบประมาณ  20,000  บาท   

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  20,000  บาท 

4. โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  บริเวณโรงกระจูด   
หมู�ท่ี 3  งบประมาณ  683,000  บาท  โดยทําการก�อสร�างฐาน คสล.  ติดต้ัง
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ถังแชมเปญ  ขนาด  20 ลูกบาศก�เมตร  สูง  20.00  เมตร  ติดต้ังถังกรองสนิม
เหล็กแบบอัตโนมัติ  เจาะบ�อบาดาลขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  6  นิ้ว  เจาะลึก  
ไม�น�อยกว�า  50.00  เมตร  พร�อมเทแสลบฐานบ�อ  ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  
1.5 HP  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  มิเตอร�ไฟฟ̂า  ขนาด  15 แอมปb  
เดินสายไฟฟ̂า  พร�อมอุปกรณ�กรองและเชื่อมต�อระบบท�อให�เรียบร�อย  ตามแบบ
แปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน       
1  ป̂าย   

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  87,000  บาท,   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน บ�านท�าสะท�อน หมู�ท่ี 3   
จํานวน  173,000  บาท,  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน บ�านครูทวี  
หมู�ท่ี 3  จํานวน  180,000  บาท  และโครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู�บ�านหน�าบ�านพักคนชรา  หมู�ท่ี 3  จํานวน  243,000  บาท    

5. โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานสังคมสงเคราะห�  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห�  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  อาคารต�างๆ  โครงการ
ก�อสร�างบ�านท�องถ่ินไทยเทิดไท�องค�ราชัน  หมู�ท่ี 3  งบประมาณ  99,000  
บาท  โดยทําการก�อสร�างบ�านท�องถ่ินไทย  ขนาดกว�าง  6.00  เมตร  ยาว  
8.50  เมตร  สูง  2.50  เมตร  พร�อมติดต้ังระบบไฟฟ̂า  ตามแบบแปลนส�วน
โยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  30,000  บาท  และจากแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก�อสร�างถนน ASPHALTIC  สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  จํานวน  
69,000  บาท   

6. โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ไฟฟ̂าและวิทยุ  
โครงการจัดซ้ือและติดตั้งกล�องวงจรปbด  จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  
88,000  บาท  ประกอบด�วย 

1.  กล�อง CCTV  ความละเอียด  70  Tvl   จํานวน  6  ตัว   
2.  สายกล�อง  CCTV  700  เมตร 
3.  หน�วยความจําขนาด  2  GB 
4.  จอ  LCD  ขนาด  17  นิ้ว  1  ชุด 
5.  อุปกรณ�เดินสาย  1  ระบบ 
6.  เครื่องสํารองไฟ  1000 VA 
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โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  60,000  บาท  และจากแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  
หมู�ท่ี 7  จํานวน  28,000  บาท 

7.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการ
จัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน  งบประมาณ  6,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปOนค�าจัดซ้ือเก�าอ้ี
ทํางาน ระดับ 3-5  จํานวน  1  ตัว  และเก�าอ้ีทํางานสําหรับรองนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล  จํานวน  1  ตัว 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  6,000  บาท   

8.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ไฟฟ̂าและวิทยุ  
โครงการจัดซ้ือวิทยุส่ือสาร  งบประมาณ  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปOนค�า
จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร  จํานวน  5  เครื่อง   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  เปOนวิทยุแบบมือถือ 
2.  มีช�องสัญญาณไม�น�อยกว�า 80 ช�อง 
3.  กําลังส�ง  5  วัตต� 
4.  ย�านสัญญาณ  245  HZ  

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  15,000  บาท 

9.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  โครงการ
จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร�  Laser สี  งบประมาณ  18,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปOน
ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� สี แบบ Network   คุณลักษณะพ้ืนฐานตาม
เกณฑ� ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  18,000  บาท  
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10.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ําร�อน - 
น้ําเย็น  งบประมาณ  5,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปOนค�าจัดซ้ือเครื่องทําน้ําร�อน - 
น้ําเย็น  จํานวน  1  เครื่อง (น้ําร�อน  1  หัวก\อก - น้ําเย็น  1  หัวก\อก)  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ระบบทําความเย็น : ระบบคอมเพรสเซอร� + น้ํายา 
2.  ระบบทําความร�อน : Heater  ควบคุมอัตโนมัติ 
3.  อุณหภูมิน้ําเย็นตํ่าสุด  4  องศา  ร�อนสูงสุด  95  องศา 
4.  ถังบรรจุน้ําภายนอก  20  ลิตร 
5.  ภาชนะบรรจุน้ําภายใน  น้ําร�อน  2  ลิตร - น้ําเย็น  3  ลิตร 
6.  กําลังไฟ  AC220 V / 50-60 Hz 
7.  เปOนแบบตู�ตั้งพ้ืน  ถังคว่ํา 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  5,000  บาท  

11.  โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ  งบดําเนิน งาน  ค�าใช�สอย  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดการแข�งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี   งบประมาณ  53,000  บาท    

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการจัดซ้ือเต็นท�  
โตCะ  เก�าอ้ี  จํานวน  24,000  บาท  และจากแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  
หมู�ท่ี 7  จํานวน  29,000  บาท 

12.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงระบบประปา  บ�านท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 3  
งบประมาณ  290,000  บาท  โดยทําการขุดแนววางท�อส�งน้ํา  PE  100 PN 
6.3 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  50  มิลลิเมตร  ยาว  310.00  เมตร  ขุด
แนววางท�อประปา  PE  100 PN 6.3 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  
มิลลิเมตร  ยาว  1,700.00  เมตร  และวางท�อ  PVC  ชั้น  8.5  มอก.  ขนาด
เส�นผ�านศูนย�กลาง ½"  จํานวน  20  จุด  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  
เดินสายไฟฟ̂าพร�อมเชื่อมต�อระบบท�อให�เรียบร�อย  ตามแบบแปลนส�วนโยธา
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 
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โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน บ�านท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 3  จํานวน  
290,000  บาท 

13.  โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณวัดท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 3  จํานวน  
39,000  บาท   รวมงบประมาณหลังโอน  219,000  บาท  และขอแก�ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โดยทําการเจาะบ�อบาดาลขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง  6  นิ้ว  เจาะลึกไม�น�อยกว�า  50.00  เมตร  พร�อมเทแสลบฐานบ�อ  
ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  1.5 HP  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  มิเตอร�
ไฟฟ̂า  ขนาด  15  แอมปb  เดินสายไฟฟ̂า  ขุดแนววางท�อส�งน้ํา  PE  100  PN  
6.3  มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  50  มิลลิเมตร  ยาว  350.00  เมตร  
ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการ  
จํานวน  1  ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน บ�านท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 3  จํานวน  
39,000  บาท 

14.  โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน บ�านหนองจอก  หมู�ท่ี 4  จํานวน  
197,000  บาท  รวมงบประมาณหลังโอน  685,000  บาท  และขอแก�ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  โดยทําการขุดแนววางท�อประปา  PE 100  
PN 6.3 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  มิลลิเมตร  ยาว  3,500.00  
เมตร  และวางท�อ PVC  ชั้น  8.5 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  1/2 นิ้ว  
จํานวน  35 จุด  ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  2 HP  พร�อมติดต้ังปZ�มหอยโข�ง
ขนาด  3 HP  จํานวน  2  ตัว  ปZ�มคลอรีน  จํานวน  1  ชุด  ตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบ
อัตโนมัติ  จํานวน  2  ตู�  มิเตอร�ไฟฟ̂า  ขนาด  15 แอมปb  ทรายกรอง  จํานวน  
1 ชุด  สารส�ม  จํานวน  2  ตัน  คลอรีน  1  ถัง  พร�อมเชื่อมต�อระบบไฟฟ̂า  
ระบบกรอง  และระบบจ�ายน้ําให�เรียบร�อย  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  จํานวน  
197,000 บาท 
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15.  โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน  
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตสายบ�านนายภิรมย�  หมู�ท่ี 1  จํานวน  129,000  บาท  รวม
งบประมาณหลังโอน  1,041,000  บาท  และขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ  เพ่ือจ�ายเปOนค�าก�อสร�างถนน  คสล.  ขนาดกว�าง  4.00  
เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม�น�อยกว�า  
1,600.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบล  
ท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  จํานวน  
129,000 บาท 

16.  โอนต้ังจ�ายเพ่ิม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน     
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน 
ASPHALTIC CONCRETE  สายลานเคี่ยม หมู�ท่ี 2  จํานวน  1,000  บาท  
รวมงบประมาณหลังโอน  485,000  บาท  และขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ  เพ่ือจ�ายเปOนค�าปูผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE  
ผิวจราจรกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  1,600.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธา
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  จํานวน  
1,000 บาท 

17.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน      
งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปูผิว
จราจรถนน ASPHALTIC CONCRETE สายแยกไวโซ หมู�ท่ี 5  งบประมาณ  
859,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปOนค�าปูผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE  
ผิวจราจรกว�าง  5.00  เมตร  ยาว  580.00  เมตร  หนา  0.03  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  2,900.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนส�วนโยธา
องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ จํานวน 1 ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 5  จํานวน 859,000 
บาท 
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18.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�าง         
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  บ�านเขาพลู  หมู�ท่ี 
5  งบประมาณ  148,000  บาท  โดยทําการขุดแนววางท�อประปา  PE 100  
PN 6.3 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  มิลลิเมตร  ยาว  1,000.00  
เมตร  และวางท�อ PVC  ชั้น  8.5 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  1/2  นิ้ว  
จํานวน  20  จุด  พร�อมเชื่อมต�อประสานท�อ  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู�บ�าน  หมู�ท่ี 5  จํานวน  
141,000 บาท  และโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  
หมู�ท่ี 4  จํานวน  7,000 บาท 

19.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�าง         
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  บ�านห�วยลึก  หมู�ท่ี 
6  งบประมาณ  901,000   บาท   โดยทําการขุดแนววางท�อประปา  PE  
100 PN 6.3  มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  75  มิลลิเมตร  ยาว  5,300  
เมตร  ขุดแนววางท�อสูบน้ํา  PE  100 PN 6.3  มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  
50  มิลลิเมตร  ยาว  603  เมตร  ติดต้ังซับเมอร�ซิเบ้ิล  ขนาด  2 HP  จํานวน  
2  ตัว  ติดต้ังประตูน้ําทองเหลือง  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  2.5  นิ้ว  จํานวน  
5  จุด  ติดต้ังตู�ควบคุมไฟฟ̂าแบบอัตโนมัติ  จํานวน  2  ตู�  เดินสายไฟฟ̂า   และ
วางท�อ PVC  ชั้น  8.5 มอก.  ขนาดเส�นผ�านศูนย�กลาง  1/2  นิ้ว  จํานวน  79  
จุด  พร�อมเชื่อมต�อประสานท�อ  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหาร      
ส�วนตําบลท�าสะท�อน  ป̂ายโครงการจํานวน  1  ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�า
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน 
ASPHALTIC CONCRETE สายห�วยสิทธิ์  หมู�ท่ี 6  จํานวน  901,000 บาท 

20.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานการศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  บ�านบ�อกรัง  หมู�ท่ี 
2  งบประมาณ  97,000  บาท  โดยทําการมุงหลังคา  METAL  SHEET  
ขนาดกว�าง  8.50  เมตร  ยาว  17.50  เมตร  พร�อมติดต้ังประตูเหล็กด�านหน�า  
จํานวน  2  บาน  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน 
ASPHALTIC CONCRETE สายห�วยสิทธิ์  หมู�ท่ี 6  จํานวน  92,000 บาท  
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และจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�าท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  จํานวน  5,000 บาท 

21.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน  โครงการ
จัดซ้ือพัดลมตั้งโตCะ  งบประมาณ  2,000  บาท   เพ่ือจ�ายเปOนค�าจัดซ้ือพัดลม
ต้ังโต\ะ  ขนาด  16"   จํานวน  1  ตัว 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน ค�า
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการ
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ�านนางวาสนา  หมู�ท่ี 4  จํานวน  2,000 บาท 

22.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน    
งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปูผิว
จราจรถนน ASPHALTIC CONCRETE สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  
งบประมาณ  606,000  บาท  โดยทําการปูผิวจราจรแบบ  ASPHALTIC 
CONCRETE   ผิวจราจรกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  500.00  เมตร  หนา  
0.03  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  2,000.00  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂าย
โครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน 
ASPHALTIC  สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  จํานวน  606,000 บาท 

23.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค�  หมู�ท่ี 7  
บ�านศรีเจริญ  ตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ  125,000  บาท  โดยทําการ
ปรับปรุงท่ีเก็บของขนาดกว�าง  2.20  เมตร  ยาว  7.40  เมตร  พร�อมติดต้ัง
ระบบไฟฟ̂าและทาสีอาคารท้ังหลัง  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน  พร�อมติดต้ังป̂ายโครงการ  จํานวน  1 ป̂าย 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก�อสร�างถนน 
ASPHALTIC  สายบ�านนายเติม  หมู�ท่ี 7  จํานวน  125,000 บาท 

24.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานการศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  โครงการปรับปรุงศูนย�พัฒนาเด็กเล็กอิกอมุสซอลาฮ�    
หมู�ท่ี 4  บ�านหนองจอก  ตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ  80,000  บาท  
โดยทําการถมชั้นหินผุ  ขนาดกว�าง  4.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนาโดย
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เฉลี่ย  1.95  เมตร  พร�อมติดต้ังกันสาดหลังคาด�านหน�าและมุ�งลวดหน�าต�าง 
ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  หมู�ท่ี 7  
จํานวน  80,000 บาท 

25.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  อาคารต�างๆ  
โครงการก�อสร�างศาลาอเนกประสงค� อบต.ท�าสะท�อน  หมู�ท่ี 2  บ�านบ�อกรัง  
ตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ  55,000  บาท  โดยทําการก�อสร�างศาลา  
ขนาดกว�าง  2.80  เมตร  ยาว  4.80  เมตร  สูง  2.50  เมตร  พร�อมติดต้ัง
ระบบไฟฟ̂า  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  หมู�ท่ี 7  
จํานวน  55,000 บาท 

26.  โอนต้ังจ�ายรายการใหม�  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค�าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�ไฟฟ̂าและวิทยุ  
โครงการจัดซ้ือและติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดรถยนต�  จํานวน  1  ชุด  
งบประมาณ  22,000  บาท  ประกอบด�วย 

1. เครื่องขยายเสียงขนาด  150  วัตต�  1  เครื่อง  
2. ไมค�ลอย  1  ตัว 
3. ลําโพงฮอร�น  แบบเหลี่ยม  1  ชุด 
4. ชุดสายลําโพง  1  ชุด 

โดยขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ̂าถนน  งบลงทุน      
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหน�าโรงเรียนบ�านบ�อกรัง  หมู�ท่ี 7  
จํานวน  22,000 บาท 

ท้ัง  26  รายการท่ีกล�าวมาท้ังหมดนี้  กระผมขอนําเสนอต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เพ่ือขออนุมัติโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวดท่ี ๔       
การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข�อ ๒๗  และข�อ ๒๙  ต�อไปครับ 

สําหรับโครงการของหมู� ท่ี ๒ ท่ีไม�มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  ขณะนี้        
ได�ดําเนินการสอบราคาแล�ว  และในขณะนี้องค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   
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จะมีงบประมาณประจําปP  2557  เข�ามาประมาณ  3,000,000.-  บาท      
ซ่ึงฝ�ายบริหารจะพิจารณาแก�ไขปZญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนก�อน  

ส�วนในใบโอนหน�า  12/14  จะเห็นว�ามีการโอนรายจ�ายงบกลาง   ค�าเบ้ีย
ยังชีพผู�ป�วยเอดส�  โอนเพ่ิม  7,000  บาท  ด�วย  รายการนี้เปOนอํานาจของ
ผู�บริหารตามระเบียบฯ ข�อ 26  ซ่ึง จนท. ได�ทํารายการในคราวเดียวกันครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท�านใดมีข�อสงสัย  จะสอบถาม  หรือให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ�างครับ 

นายสมศักด์ิ  จรัล เรียนท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมนายสมศักด์ิ  จรัล สมาชิกสภาหมู�ท่ี ๒  ขอ
เสนอให�มีการสํารวจพ้ืนท่ี ท่ียังมีปZญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคก�อน เพ่ือให�การ
แก�ไขปZญหาได�ตรงจุดและตรงกับความต�องการของประชาชนท่ีได�ความเดือดร�อน 

นายก อบต. ขอบคุณครับสําหรับข�อเสนอและผมต�องขอความร�วมมือจากท�านสมาชิกในการ
สํารวจความเดือดร�อนของประชาชนปZญหาเรื่องน้ําในแต�ละหมู� 

นายสมศักด์ิ  จรัล เรียนท�านประธานท่ีเคารพ ผมนายสมศักด์ิ  จรัล  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๒ ผมเห็น
ด�วยกับท�านนายก ครับ เพราะช�วงนี้ใกล�ถึงหน�าแล�งถ�าไม�รีบแก�ปZญหาเรื่องน้ํา
ภายในตําบล เม่ือถึงหน�าแล�งประชาชนในตําบลจะได�รับความเดือดร�อนน้ํา      
ไม�เพียงพอต�อการอุปโภค-บริโภค  

นายวิทยา  คงรอด เรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมนายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๖  
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม�ทราบว�าได�ทําการสํารวจพ้ืนท่ี        
ในโครงการท่ีดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล�วหรือยัง 

นายก อบต. ในส�วนการลงสํารวจพ้ืนท่ีนั้นได�ให�ส�วนโยธาลงทําการสํารวจเรียบร�อยแล�วครับ  
ซ่ึงตําบลของเรามีปZญหาเรื่องน้ําสังเกตได�จากการมาเขียนคําร�องขอน้ําใช� พบว�ามี
จํานวนเยอะมากครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุมฯ   ไม�มีข�อเสนอแนะและข�อสงสัยเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติจากท่ีประชุม ในการ
อนุมัติให�โอนงบประมาณ,  เปลี่ยนแปลงโครงการ  และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามท่ีผู�บริหารเสนอ  โดยการให�เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติให�โอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวดท่ี ๔ การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข�อ ๒๗  และข�อ ๒๙  ด�วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
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ประธานสภาฯ เรื่องด�วน  เรื่องท่ี 2  เรื่องการพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเปiนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 
2557  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข�อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

เลขานุการสภา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

มาตรา 71  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจออกข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเพ่ือใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลได� เท�าท่ีไม�ขัดต�อกฎหมาย 
หรืออํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค�าธรรมเนียม
ท่ีเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู�ฝ�าฝ�นด�วยก็ได�แต�มิให�กําหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปOนอย�างอ่ืน 

ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล  จะเสนอได�ก็แต�คณะผู�บริหาร หรือ
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  หรือราษฎรในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบล ตามกฎหมายว�าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไม�เห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลใด ให�ส�งคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ี
นายอําเภอได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าวเพ่ือให�สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลนั้นใหม� หากนายอําเภอไม�ส�งร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลคืน
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีนายอําเภอได�รับร�าง
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าว ให�ถือว�านายอําเภอเห็นชอบกับร�าง
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น 

เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลตามวรรคสี่แล�ว มีมติยืนยันตามร�างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเดิมด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลง
ชื่อและประกาศเปOนข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลได�โดยไม�ต�องขอความ
เห็นชอบจากนายอําเภอ แต�ถ�าสภาองค�การบริหารส�วนตําบลไม�ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลคืนจาก
นายอําเภอหรือยืนยันด�วยคะแนนเสียงน�อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลนั้นเปOนอันตกไป 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา 32 เพ่ือประโยชน�ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศ
ตามมาตรา 31 ให�ราชการส�วนท�องถ่ินมีอํานาจออกข�อกําหนดของท�องถ่ิน
ดังต�อไปนี้ 

(1) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให�
เปOนกิจการท่ีต�องมีการควบคุมภายในท�องถ่ินนั้น 

(2) กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับให�ผู�ดําเนินกิจการตาม (1) 
ปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช�ดําเนินกิจการและ
มาตรการป̂องกันอันตรายต�อสุขภาพ 

มาตรา 33 เม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีข�อกําหนดของท�องถ่ิน ตาม
มาตรา 32(1)  ใช�บังคับ ห�ามมิให�ผู�ใดดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีข�อกําหนด
ของท�องถ่ินกําหนดให�เปOนกิจการท่ีต�องมีการควบคุมตามมาตรา 32(1) ใน
ลักษณะท่ีเปOนการค�า เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินตาม 
มาตรา 56 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเจ�าพนักงานท�องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให�ผู� รับใบอนุญาตปฏิ บั ติเ พ่ือป̂องกันอันตรายต�อสุขภาพของ
สาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว�โดยท่ัวไปในข�อกําหนดของท�องถ่ินตามมาตรา 
32(2) ก็ได� 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให�ใช�ได�สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับ
สถานท่ีแห�งเดียว 

มาตรา 54 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให�การประกอบกิจการใดหรือ
การกระทําใดต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ให�ราชการส�วนท�องถ่ิน
มีอํานาจออกข�อกําหนดของท�องถ่ินกําหนดหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอ 
และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได� 

มาตรา 55 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให�ตามพระราชบัญญัตินี้ให�มีอายุหนึ่งปP
นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงในเขตอํานาจของราชการส�วน
ท�องถ่ินท่ีเปOนผู�ออกใบอนุญาตนั้น 

การขอต�ออายุใบอนุญาตจะต�องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคํา
ขอพร�อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินจะสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 

หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการขอต�ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให�
ต�ออายุใบอนุญาตให�เปOนไปตามท่ีกําหนดในข�อกําหนดของท�องถ่ิน 
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มาตรา 58 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ให�ผู�รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให�เปOนไปตาม
หลักเกณฑ�  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข�อกําหนดของท�องถ่ิน 

มาตรา 63 ให�ราชการส�วนท�องถ่ินมีอํานาจออกข�อกําหนดของท�องถ่ิน 
กําหนดค�าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และไม�เกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 64 บรรดาค�าธรรมเนียมและค�าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให�เปOน
รายได�ของราชการส�วนท�องถ่ิน 

มาตรา 65 ในกรณีท่ีมีข�อกําหนดของท�องถ่ินกําหนดค�าธรรมเนียม สําหรับ
การดําเนินกิจการท่ีต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินก�อนดําเนินกิจการหรือต�อง
ได�รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให�ผู�แจ�งหรือผู�ได�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�อง
เสียค�าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของ
ท�องถ่ินตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ�ามิได�เสียค�าธรรมเนียมภายในเวลาท่ี
กําหนด ให�ชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละยี่สิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�าง
ชําระเว�นแต�ผู�แจ�งหรือผู�ได�รับใบอนุญาตจะได�บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก�อน
ถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมครั้งต�อไปตามท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของ
ท�องถ่ิน 

ในกรณี ท่ีผู� มีหน� า ท่ีต�อง เสี ยค� าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งค� างชํ าระ
ค�าธรรมเนียม ติดต�อกันเกินกว�าสองครั้ง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�ผู�
นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว�จนกว�าจะได�เสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบ
จํานวน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ชี้แจงรายละเอียดในการเสนอ
ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่องการควบคุมกิจการท่ีเปOน
อันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557   

นายก อบต. เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง  นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  การเสนอร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557 นั้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  
๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับท่ี ๕/๒๕๓๘  และใน
การประกาศใช�ข�อบัญญัติฯ  นั้น ต�องผ�านความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล เพ่ือประกาศใช�เปOนข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  
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เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557  ซ่ึงรายละเอียด
ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อนฯ  ตามเอกสารท่ีได�แจกให�
เพ่ือนสมาชิกครับ 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น    พพพพ....ศศศศ. . . . 
๒๕๔๗  ๒๕๔๗  ๒๕๔๗  ๒๕๔๗  แก�ไขเพิ่มเติมถึงแก�ไขเพิ่มเติมถึงแก�ไขเพิ่มเติมถึงแก�ไขเพิ่มเติมถึง ( ( ( (ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 2)  2)  2)  2) พพพพ....ศศศศ.2.2.2.2554554554554                

ข�อ ๔๓  ร�างข�อบัญญัติต�องแบ�งเปOนข�อและมีบันทึกดังต�อไปนี้ 

(๑) หลักการของร�างข�อบัญญัติ 

(๒) เหตุผลท่ีเสนอร�างข�อบัญญัติ 

การเสนอร�างข�อบัญญัติให�เปOนไปตามแบบท�ายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาท�องถิ่นได�รับญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจ
แล�วเห็นว�าถูกต�อง 

ให�ส�งสําเนาแก�สมาชิกสภาท�องถิ่นล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามวันก�อนวัน
ประชุม  เว�นแต�เปOนการประชุมอันรีบด�วน  แต�ไม�ให�น�อยกว�าย่ีสิบส่ีช่ัวโมง
ก�อนกําหนดเวลานัดประชุม  ถ�าตรวจแล�วเห็นว�าไม�ถูกต�องให�แจ�งผู�เสนอ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับญัตตินั้น  เว�นแต�เปOนญัตติร�างข�อบัญญัติ
เกี่ยวด�วยการเงินท่ีไม�มีคํารับรองของผู�บริหารท�องถิ่น  ให�ประธานสภา
ท�องถิ่นส�งร�างข�อบัญญัติดังกล�าวไปยังผู�บริหารท�องถิ่นเพ่ือพิจารณาให�คํา
รับรองหากผู�บริหารท�องถิ่นไม�แจ�งผลการพิจารณาให�คํารับรองให�ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติดังกล�าวจากประธานสภา
ท�องถิ่นให�ประธานสภาท�องถิ่นแจ�งให�ผู�เสนอทราบโดยเร็ว 

ข�อ ๔๕ ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถิ่นต�องพิจารณาเปOนสาม
วาระ แต�ท่ีประชุมสภาท�องถิ่นจะอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได� 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู�บริหารท�องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท�องถิ่นจํานวนไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู�ท่ีอยู�ในท่ีประชุมจะเปOน   
ผู�เสนอก็ได� เมื่อท่ีประชุมสภาท�องถิ่นอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล�ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถิ่นเปOนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเปOนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ขอหารือว�าท่ีประชุมจะให�พิจารณาร�างข�อบัญญัติเปOนสามวาระ  หรือจะให�
พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นายก อบต. เรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตําลึง  นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ผมจะขอเสนอให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

ประธานสภาฯ ท่ีประชุมมีท�านใดจะเสนอเปOนอย�างอ่ืน  หรือไม� 
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ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด�วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง  

ประธานสภาฯ ถ�าเช�นนั้น  ในข้ันรับหลักการมีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัย  จะอภิปราย  หรือ
ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับเรื่อง ร�าง ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล
ท�าสะท�อน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557  
บ�างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี   เรียนท�านประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  ผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี 
๓  สอบถามถึงเหตุผลความจําเปOนในการออกข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557 

นายก อบต. เนื่องจากตําบลของเรายังไม�มีข�อบัญญัติฯ  รองรับกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อ
สุขภาพ  ซ่ึงมีกิจการต้ังอยู�ในเขตรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบล       
ท�าสะท�อน รวมไปถึงรองรับการจัดเก็บภาษีในกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ 

ท่ีประชุมฯ ไม�มีข�อเสนอแนะหรือแก�ไขเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีการอภิปรายแล�ว  กระผมขอมติท่ีประชุมว�าจะรับหลักการแห�งร�าง 
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปOน
อันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557 หรือไม�  โปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุมฯ มีมติรับหลักการ  ด�วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  

ประธานสภาฯ การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถิ่นเปOนกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยให�ประธานท่ีประชุมเปOนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     
มีสมาชิกท�านใดจะเสนอคําแปรญัตติบ�าง  เชิญครับ 

ท่ีประชุมฯ ไม�มีการเสนอคําแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีการเสนอคําแปรญัตติ  ผมขอนําเข�าสู�วาระท่ี 3 การพิจารณาให�ความ
เห็นชอบ  ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. 2557   ท�านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ  ด�วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

 พิจารณาการขออนุญาตการจัดทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน� 
ของ บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด 

ประธานสภาฯ เรื่องการพิจารณาการขออนุญาตการจัดทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน� ของ 
บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด ซ่ึงวันนี้มีตัวแทนจากทางบริษัท เอส ซี จี 1995 
จํากัด เข�าร�วมการประชุมด�วย มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยจะสอบถามข�อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

นายก อบต. ในการทําเหมืองของบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู�หมู�ท่ี ๑ บ�านนาค�อ 
และได�ผ�านการทําประชาคมในหมู�ท่ี ๑ แล�วนั้น ซ่ึงก�อนหน�านี้ในการต�อใบอนุญาต
สัมปทานบัตร จะเปHน ๕ ปI และหากเกิดผลกระทบต�อชุมชนใกล�เคียงใน ๑ ปI ก็
อาจจะไม�อนุญาตได� และอาจเปลี่ยนเปHนการขออนุญาตปIต�อปI ซ่ึงในรายละเอียด
ตามเอกสารนั้นเปHนการต�อใบอนุญาตปIต�อปI ก�อนหน�านี้เปHนการต�อใบอนุญาต ๕ 
ปI และ ๔ ปI และให�เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดจากเอกสารของทางบริษัทครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญตัวแทน บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด ชี้แจง และสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัย
จะสอบถามจากตัวแทน บริษัทเอส ซี จี 1995 จํากัด เชิญครับ 

ตัวแทนบริษัทฯ กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ  เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดได�ส�ง
เรื่อง การทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน�  เพราะก�อนหน�านี้ท่ีดินท่ีทาง
บริษัทฯ  ได�ทําการ ทําเหมืองโม�หินนั้น ยังไม�ได�มีการออกโฉนดท่ีดิน และเม่ือมี
การออกโฉนดท่ีดิน ทําให�เกิดการสํารวจทางสาธารณประโยชน�ซ่ึงผลการสํารวจ
พบว�า การทําเหมืองโม�หินของทางบริษัทฯ  อยู�ใกล�ทางสาธารณประโยชน� และ
ต�องทําเอกสารประกอบคําขออนุญาตการทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน� ซ่ึง
อยู�ในเขตรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ในการทําเหมืองใกล�ทาง
สาธารณประโยชน� 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดมีข�อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ�างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี   เรียนท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๓  
ผมขอสอบถามถึงการช�วยเหลือชาวบ�านไม�ทราบว�าทางบริษัทฯ  จะช�วยเหลือ
อย�างไรบ�างครับ 

ตัวแทนบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  จะช�วยเหลือด�านหินท่ีประชาชนในตําบลขอมาครับ   และทาง
บริษัทฯ  ได�ให�การช�วยเหลือทุกปI ปIละ ๕๐๐ คิว โดยให�ขอผ�านทางท�าน  นายก 
อบต. ส�วนด�านการกุศลก็ขอให�ทําเปHนหนังสือถึงทางบริษัทฯ  ได�ครับ 
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นายสารยุทธ  พรหมอุบล ผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล  สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๖ บ�านห�วยลึก ขอสอบถาม
เรื่องการขอสัมปทาน ทราบว�าทางบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด  ได�ให�การ
สนับสนุนนั้น แต�อย�างไรก็ตามในการทําเหมืองอย�างน�อยต�องมีผลกระทบต�อ
ชุมชนใกล�เคียง ได�แก� หมู�ท่ี ๑,๒ ถึงแม�ทางบริษัทฯ  จะให�การสนับสนุนหินและ
งบประมาณ ท่ีทางองค�การบริหารส�วนตําบลขอความอนุเคราะห�หรือขอสนับสนุน 
ซ่ึงผ�านท�านนายก อบต. นั้น แต�ถ�าสมาชิกสภาฯ ต�องการจะใช�ในท�องถ่ินรู�สึกว�า
จะน�อยไป จึงอยากให�สนับสนุนสมาชิกสภาฯ  บ�าง ไม�ทราบว�าทางบริษัทฯ  จะ
สนับสนุนได�มากน�อยขนาดไหนครับ 

ตัวแทนบริษัทฯ ตามท่ีบริ ษัทได� ให�การสนับสนุนนั้น ทางบริ ษัทฯ  ได� มีการเปลี่ยนแปลง
คณะทํางานใหม�และได�ให�ความสําคัญต�อชุมชน และขอรับปากว�าจะให�การ
สนับสนุนต�อไป   หากท�านสมาชิกมีความจําเปHนก็ขอการสนับสนุนได�กับทาง
บริษัทฯ  ครับ 

นายก อบต. ขอชี้แจงเพ่ือนสมาชิกว�าสาเหตุท่ีต�องให�ขอผ�านนายก อบต.นั้น เนื่องจากสมาชิก
บางท�านนําไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตัว ต�องขออภัยเพ่ือนสมาชิกครับ และถ�า
เพ่ือนสมาชิกท�านใดขอเพ่ือใช�ในชุมชนผมทําหนังสือขอสนับสนุนหินสําหรับ
ดําเนินการให�ทุกคนครับ  ส�วนทางบริษัทฯ  จะเพ่ิมการสนับสนุนเท�าไหร�นั้น  ก็
แล�วแต�ทางบริษัทจะให�การสนับสนุน  ส�วนตามท่ีบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด ได�
ให�การสนับสนุนจํานวน ๕๐๐ คิวนั้น ผมคิดว�าน�าจะเพียงพอครับ  และจะขอ
สนับสนุนเรื่องเครื่องจักรจากทางบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด  เพราะบางครั้ง
เครื่องจักรขององค�การบริหารส�วนตําบลชํารุดเสียหายหรือไม�มี  จากทางบริษัทฯ 
ส�วนเรื่องการทําประชาคมหมู�บ�านให�ส�งปIละ ๑ ครั้ง เ พ่ือจะนําเข�าสภาฯ  
เห็นชอบ เวลาในการระเบิดหิน  ต�องการให�มีการระเบิดเปHนเวลา  เช�น  จะ
ระเบิดตอนช�วง ๑๗.๐๐ น.  ควรเปKดไซเรนเตือนประชาชนให�ทราบว�า  ทาง
บริษัทกําลังจะทําการระเบิดหิน  เพราะประชาชนใกล�เคียงได�รับผลกระทบ 

ตัวแทนบริษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามทุกข�อเสนอครับ 

นายสุรพล  แผ�วบาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภาฯ   หมู�ท่ี ๑    
บ�านนาค�อ ผมอยากทราบว�าการทําเหมืองห�างจากทางสาธารณประโยชน�ก่ีเมตร 
ความลาดชันเท�าไหร� เพราะบริเวณท่ีทําเหมืองอยู�ในเขตพ้ืนท่ีหมู�ท่ี ๑  

ตัวแทนบริษัทฯ อุตสาหกรรมฯ  ให�ห�างจากทางสาธารณประโยชน� ๑๐ เมตร ท้ังซ�ายและขวา 
และทางบริษัทฯ  ได�ปรับให�เปHนถนนเรียบร�อยแล�วครับ 

นายก อบต. ต�องการให�ทางบริษัทฯ  แนบเอกสารเพ่ิมเติม  เนื่องจากเอกสารท่ีส�งมาไม�มีโฉนด 
มีแต�แผนท่ี 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๔ 
บ�านหนองจอก จากการดูจากแผนท่ีจะมีถนนอยู� ๒ สาย และคาดว�าน�าจะเปHน
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ทางสาธารณประโยชน�นี้ เพ่ือใช�ในการลําเรียงหินใช�หรือไม� หากเกิดถนนชํารุด
เสียหาย ถนนสายท่ีอยู�ในแปลง ใครจะรับผิดชอบ 

ตัวแทนบริษัทฯ ถนนมีสองสายครับ  คือ  สายท่ีไปหมู�ท่ี ๒ และสายท่ีอยู�ด�านในแปลง  ซ่ึงถนนท่ี
อยู�ในแปลงเราจะไม�ใช�ครับ หากเกิดการชํารุดเสียหายทางบริษัทฯ  จะเปHน
ผู�รับผิดชอบและซ�อมแซม โดยการเกรดปรับพ้ืนผิวถนนและลงหินครับ ซ่ึงปIท่ีผ�าน
มาทางบริษัทฯ  ก็ได�ดําเนินการครับ ใช�เพียงขนหินมาท่ีปากโรงโม�หินครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๖ 
บ�านห�วยลึก ตามท่ีบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด  ขออนุญาตระเบิดหิน ซ่ึงใน
ประทานบัตรเขียนว�าต้ังอยู� หมู�ท่ี ๑,๒  ซ่ึงทางบริษัทฯ ทําประชาคมมาเพียงหมู�
เดียว ซ่ึงในการทําประชาคมควรทําในหมู�ท่ี ๒ ด�วย เพ่ือรับฟNงความคิดเห็นของ
ประชาชนในหมู�ท่ี ๒ ว�ามีความคิดเห็นอย�างไร 

ตัวแทนบริษัทฯ ในการยื่นเรื่องนั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมเปHนผู�ยื่นเรื่องถึงองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน และแจ�งให�ทําประชาคมในหมู�ท่ี ๑ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๖ 
บ�านห�วยลึก เนื่องจากท่ีต้ังของบริษัทฯ ท่ีทําเหมืองอยู�ในเขตหมู�ท่ี ๒ ด�วยก็น�าจะ
ทําประชาคมด�วย 

นายก อบต. ตามความเข�าใจของทางบริษัทฯ  น�าจะเปHนพ้ืนท่ีท่ีทําการระเบิดหิน ส�วนสําหรับ
หมู�ท่ี ๒ นั้น เปHนเส�นทางในการลําเรียงหินออกจากโรงโม�หิน 

ตัวแทนบริษัทฯ เข�าใจตามท่ีท�านนายก อบต. กล�าวมาครับ เนื่องจากการทําเหมืองเก่ียวข�องกับ
ประชาชน หมู�ท่ี ๑ โดยตรง จึงทําประชาคมหมู�ท่ี ๑ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดมีความเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายสุรพล  แผ�วบาง เรียนประธานสภาท่ีเคารพผมนายสุรพล  แผ�วบาง  สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๑  บ�าน
นาค�อ เสนอให�ติดสปริงเกอร�เนื่องจากได�รับผลกระทบเรื่องฝุPน 

ตัวแทนบริษัทฯ ตามท่ีท�านเสนอทางบริษัทฯ ได�ทําการติดต้ังสปริงเกอร�แล�วครับยกเว�นช�วงท่ีน้ําไม�
เพียงพอ แต�มีการรดน้ําอยู�ครับ และทางบริษัทได�ดําเนินการแก�ไขปNญหาเรื่องน้ํา 

นายก อบต. เสนอให�ต้ังคณะกรรมการ เพ่ือดูแลโรงโม�หินของ บริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด 
เพ่ือการตรวจสอบในกรณีต�องผ�านสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   
เม่ือพบปNญหาให�คณะกรรมการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ แล�วสามารถนําเข�าสภาได�เลย  
เช�น  การระเบิดหินให�เปHนเวลา การติดสปริงเกอร�  การขอความอนุเคราะห�   
การบํารุงรักษา ซ�อมแซมถนนท่ีชํารุดเสียหายจากการใช�งานของทางบริษัทฯ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ�าง และให�เสนอคณะกรรมการ ๕ คน 
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นายเสมา  ธรรมบดี เสนอ นายสุรพล  แผ�วบาง 

นายวิทยา  คงรอด เสนอ นายสารยุทธ  พรหมอุบล 

นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� เสนอ นายสมศักด์ิ  จรัล 

นายวิษณุ  จันทร�เขียว เสนอ นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ 

นางประณีต  คงดี เสนอ นายวิทยา  คงรอด 

ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการ ๕ คน คือ นายสุรพล  แผ�วบาง,  นายสารยุทธ  พรหมอุบล, 
นายสมศักด์ิ  จรัล, นายสายสัมพันธ� ศรีบุรุษ,  นายวิทยา  คงรอด ท�านใดมี
ข�อเสนอเพ่ิมเติมบ�างครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๖  
บ�านห�วยลึก  สรุปว�ามีคณะกรรมการในการจัดการโรงโม�หิน ของ บริษัท เอส ซี จี 
1995 จํากัด ในการเข�าไปดูแล และค�อยมาตกลงกันให�เปHนรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง ใน
เรื่องของความปลอดภัย หากทางบริษัทฯ  ผิดเง่ือนไข สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน สามารถเปKดสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ยกเลิก 
ใบอนุญาตได� และขอความอนุเคราะห�ทางบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด หากท�าน
นายก อบต. ไม�อยู�  สมาชิกสามารถทําหนังสือถึงบริษัทฯ  ได�แม�เปHนวันหยุดเสาร� 
อาทิตย�  

ตัวแทนบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  สามารถทําได�ครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๖
บ�านห�วยลึก เสนอให�ทําบันทึกรายงานข�อตกลงของบริษัท บริษัท เอส ซี จี 1995  
จํากัด  กับ สภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาฯ  หมู�ท่ี ๔ 
บ�านหนองจอก  เนื่องจากพ้ืนท่ีมีอาณาเขตจํากัด  จึงขอภาพถ�ายทางอากาศ   
เพ่ือศึกษาเขตรอยต�อและเขตข�างเคียง 

ตัวแทนบริษัทฯ ทางบริษัท เอส ซี จี 1995จํากัด จะนําแผนท่ีทางอากาศมาให�ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท�านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ�างครับ 

ท่ีประชุมฯ ไม�มีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ เม่ือไม�มีสมาชิกสภาฯ  ท�านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติจากท่ีประชุม  เรื่อง
การพิจารณาการอนุญาตการทําเหมืองใกล�ทางสาธารณประโยชน� ของบริษัท   
เอส ซี จี 1995 จํากัด  สมาชิกท�านใดเห็นชอบ ยกมือด�วยครับ 

ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบ ด�วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
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นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสารยุทธ  พรหมอุบล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๖
บ�านห�วยลึก เนื่องจากบริษัท เอส ซี จี 1995 จํากัด  จะมีโครงการสภากาแฟ    
ซ่ึงมีแนวคิดตรงกับท�านรองนายก อบต. ทางบริษัทฯ  สามารถติดต�อท�านรอง 
นายก อบต.  ได�ในส�วนท่ีทางบริษัทฯ  จะสนับสนุน 

ประธานสภาฯ ทางบริษัท  มีอะไรจะชี้แจงไหมครับ 

ตัวแทนบริษัทฯ ไม�มี  

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม� 

ท่ีประชุมฯ ไม�มี 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท�าน 

ปKดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
      ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

 
ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายโอฬาร  นะมะ) 
    ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชุมแล�วเห็นว�าถูกต�อง 

 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายวิทยา  คงรอด) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  


