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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่4  คร้ังที่ ๑  ประจำปี 2563 

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 11 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 3 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             7       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางปราณีต  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที ่1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
เลขานุการสภาอบต.ท่าสะท้อน 

 
ลา 
ลา 
ลา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
๓ 
4 
5 
6 
7 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายประยงค์  เกตกรณ์ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางนงลักษณ์  ชูแดง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
นายวินัย  คงสำเร็จ 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นายช่างโยธาชำนาญการ 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ประยงค์  เกตกรณ์ 
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นงลักษณ์  ชูแดง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
วินัย  คงสำเร็จ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 2563 

วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2563  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เร่ิมประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  11 คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕63 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  สำหรับวันนี้ นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ เลขานุการสภาฯ  ได้ลาการประชุม 
ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า 
“ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นคน
หนึ่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้
นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระทำโดยวิธีการยกมือ”  

  ดังนั้นขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  เฉพาะในการประชุมวันนี้ก่อนครับ  

นายสุรพล  แผ้วบาง ผมขอเสนอ นางประณีต  คงดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราวครับ 

  มีผู้รับรอง  จำนวน  4  คน  คือ 

1. นายวิทยา  คงรอด 
2. นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
3. นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
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4. นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ... ถ้าไม่มี
ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวนะครับ 

ที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้นางปราณีต คงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญ  นางประณีต  คงดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน    
ทำหน้าที่เลขานุการสภาครับ   

ประธานสภาฯ   ลำดับต่อไปขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้   

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

๔.1  เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         

๔.2  เรื่อง  การพิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

๔.3  เรื่อง  การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 

25๖3  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่  ๒0 
สิงหาคม ๒๕๖3   มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์  
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒         



~ 3 ~ 
 

 

บ้านบ่อกรัง ผมเองก็ดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมอยากให้ท่านประธาน
ตรวจสอบก่อนที่ผมกล่าวในการประชุมไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ในรายงานการประชุม
มีครั้งเดียวเพราะผมกลัวว่าเรื่องที่ผมกล่าวในที่ประชุมความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ี
น้องเป็นเรื่องท่ีผมตั้งใจอยากใช้ห้องประชุมแห่งนี้เป็นเสียงสะท้อนของพ่อแม่พ่ีน้อง 
ผมขอเรียนท่านประธานว่าขอให้ท่านประธานตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยครับ 
ผมเองก็คุยเรื่องสาระของความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องในแต่ละแห่งในแต่ละ
ซอยขอให้ท่านประธานดูให้หน่อยครับ เรื่องสำคัญครับท่านประธานในแต่ละความ
เดือดร้อน ผมเองก็ไม่อยากท้วงติง แต่ผมเองถ้ามาพูดแล้วไม่มีลายลักษณ์อักษร 
เท่ากับผมไม่ได้ทำหน้าที่ ที่พ่อแม่พ่ีน้องเลือกตั้งมา ช่วยดูให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  จะตรวจสอบให้เรียบร้อยครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติม
อีกบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยการ   
ยกมือครับ 

มติที่ประชุมฯ  มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา  

  4.1  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  การโอน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนชี้แจงรายละเอียดในการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ   

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายธวัชชัย  ทอง
ตำลึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ผมจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่าย 
คงเหลือก่อนสิ้นปี  และความต้องการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา
องค์กรและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินและ
การคลัง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  หากมีความจำเป็นหรือต้องการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมเติม  ให้พิจารณาโอนงบประมาณเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  สำหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่ายขอมอบหมาย
ให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ   

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดงบประมาณ คงเหลือก่อนสิ้นปี  ปรากฏว่า  
ณ  วันที่   21 กันยายน 2563  มีรายรับจริงตามงบประมาณ  จำนวน  
34,042,271.49  บาท  ต่ำกว่าประมาณการ  2,757,728.51  บาท  และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จำนวน  25,315,786.68  บาท  มีรายการก่อ
หนี้ผูกพันแล้ว  1,473,632.62  บาท  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  26,789,419.93  
บาท  มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น  10,010,580.70  บาท  เมื่อหักรายรับจริง
ซึ่งต่ำกว่าประมาณการแล้ว (10,010,580.70 - 2,757,728.51)  มีเงิน
คงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ตลอดปีงบประมาณจำนวน  7,252,852.19  บาท  
ทั้งนี้  ได้ประมาณการรายจ่ายประจำและรายจ่ายที่ต้องดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่จนถึงสิ้นเดือนกันยายน  2563  จำนวน  5,589,642.90  บาท  
ประมาณการเงินเหลือจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63  จำนวน  4,420,937.80  บาท  เมื่อหักรายรับจริงซึ่งต่ำกว่าประมาณ
การ  2,757,728.51  บาท  จะมีงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนลดไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ได้ขณะนี้ประมาณ  1,663,209.29  บาท (ตามรายละเอียดใน
เอกสารรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ณ  วันที่  21  กันยายน  2563  และ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณที่แนบ) 
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เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การเงินและการคลัง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม,  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  จึงมีนโยบายให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย  มาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือพัฒนาองค์กรและ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนแนวนโยบาย
ของผู้บริหาร  ซ่ึงมีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

1.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕6๒    

2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓   

3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ๒๕61 

จึงขอนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ตั้ง
จ่ ายรายการใหม่   ในหมวดค่ าครุภัณฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 27  ดังนี้   

สำนักปลัด 
1.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   ค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ี
ทำงาน   งบประมาณ  25,800  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ีทำงาน  สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ชุด  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เป็นเงิน  25,800  บาท  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

(1)  โต๊ะทำงาน  ขนาด  160 x 85 x 76 เซนติเมตร  พร้อมตู้ลิ้นชัก  
ขนาด 40 x 45 x 57  เซนติเมตร  และตู้ข้างขนาด  100 x 40 x 65  เซนติเมตร  
จำนวน  1  ชุด  ราคา  16,900  บาท 

(2)  เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงสูง  หุ้มหนัง ปรับสูง-ต่ำได้  ปรับเอนนอนได้        
มีล้อเลื่อน ขนาด   72 x 84 x 120  เซนติเมตร  จำนวน  1  ตัว  ราคา  8,900  บาท 
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โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณตั้งไว้  649,560.00  
บาท  คงเหลือก่อนโอน 78,641.00 บาท  งบประมาณขอโอนลด  25,800.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  52,841.00  บาท   

2.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   จัดซื้อชุดรับแขก   
งบประมาณ  24,900  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้สักหุ้มผ้าหลุยส์  พร้อมโต๊ะกลางไม้  จำนวน  
1  ชุด  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เป็นเงิน  24,900  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  โซฟายาว  3 ที่นั่ง  ขนาด  180  x 70 x 70  เซนติเมตร  
จำนวน  1  ตัว   

(2)  โซฟาสั้น  1  ที่นั่ ง  ขนาด  70  x 70  x 70  เซนติ เมตร  
จำนวน  2  ตัว   

(3)  โต๊ะกลางไม้ ขนาด 80 x 50 x 45  เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว 

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณตั้งไว้  649,560.00 บาท  
คงเหลือก่อนโอน 52,841.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  24,900.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  27,941.00  บาท   

3.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป           
งบลงทนุ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง   
งบประมาณ  108,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 3 หลัง ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด  หลังละ 36,000 บาท  เป็นเงิน  108,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร  เสาขาสูง  2.20 เมตร     
เสาขา 6 ต้น                     

(2) โครงเหล็กผลิตจากเหล็กแป๊บประปา 
(3) ข้อต่อเหล็ก ง่ายต่อการถอดและประกอบ 
(4) ผ้าเต็นท์ชนิด คูนิล่อน 6,000 กันน้ำ กันแดด 

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณตั้งไว้  250,000.00  บาท  
คงเหลือก่อนโอน  159,159.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  108,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  51,159.00  บาท   

4.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป      
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   จัดซื้อโต๊ะพลาสติกทรง
กลม   งบประมาณ  35,000  บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกทรงกลม  จำนวน 10 ตัว  ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด  ตัวละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  35,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ แข็งแรงทนทาน  ทนต่อทุกสภาพอากาศ  
ทนต่อความเป็นกรดด่าง 

(2) มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก 
(3) ถอดขาจัดเก็บได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
(4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  115 x 115 x 4 เซนติเมตร  น้ำหนัก 7.20  

กิโลกรัม 
(5) หน้าโต๊ะทรงกลม สีน้ำเงิน 

โดยขอโอนลดจาก   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น   งบประมาณตั้ งไว้   100,000.00  บาท   คงเหลือก่อนโอน  
73,800.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  35,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  
38,800.00  บาท    

5.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   จัดซื้อเก้าอี้บุนวม        
ขาเหล็กชุบโครเมียม   งบประมาณ  45,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม  จำนวน 100 ตัว  ตั้ง
จ่ายตามราคาท้องตลาด  ตัวละ 450 บาท  เป็นเงิน  45,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

(1) เป็นเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม หรือดีกว่า  
(2) ขนาด ไม่น้อยกว่า 44 x56 x90 ซ.ม.  
(3) โครงเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า 3/4 x 3/4 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมียม  
(4) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม  
(5) รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปีจากการใช้งานปกติทั่วไป 

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  งบประมาณตั้งไว้  150,000.00  
บาท  คงเหลือก่อนโอน  50,620.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  45,000.00  
บาท  งบประมาณหลังโอน  5,620.00  บาท    

6.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  
โครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์  หมู่ที่ 4  งบประมาณ  
370,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4  
บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  
สูง  3.20  เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
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พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร  จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4  รายการที่ 1 หน้า 18) 

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  2,168,000.00  บาท   
คงเหลือก่อนโอน  389,300.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  370,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  19,300.00  บาท   

7.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  
โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1   งบประมาณ  50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ  ตำบลท่า
สะท้อน สูง 8.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4  
รายการที่ 3  หน้า 20) 

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณตั้งไว้  1,368,000.00  บาท   คงเหลือก่อนโอน  86,400.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  50,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  36,400.00  บาท    

8.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  
โครงการก่อสร้างเสาธง ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4   งบประมาณ  50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  
ตำบลท่าสะท้อน  สูง 8.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร  จำนวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 4  รายการที่ 2  หน้า 19) 

โดยขอโอนลดจาก     

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้  
1,368,000.00  บาท   คงเหลือก่อนโอน  36,400.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  
36,400.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00  บาท 

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  2,168,000.00  บาท   คงเหลือก่อน
โอน  19,300.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  13,600.00  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  5,700.00  บาท 
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9.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านบ่อกรัง 
หมู่ที่ 2   งบประมาณ    120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยทำการทาสีอาคารเรียนภายใน-ภายนอกทั้งหลัง  ตามแบบแปลน
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 4  รายการที่ 4  หน้า 20) 

โดยขอโอนลดจาก     

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน   งบประมาณตั้งไว้  84,000.00  บาท   คงเหลือ
ก่อนโอน  56,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  56,000.00  บาท  งบประมาณ
หลังโอน  0.00  บาท   

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  งบประมาณตั้งไว้  126,000.00  บาท   คงเหลือก่อนโอน  
56,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  56,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  
0.00  บาท    

(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   งบประมาณตั้งไว้  649,560.00  บาท   คงเหลือ
ก่อนโอน  27,941.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  8,000.00  บาท  งบประมาณ
หลังโอน  19,941.00  บาท    

10.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคารต่าง ๆ   โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2    
งบประมาณ    180,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระพรหม อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยทำการสร้างฐานพระพรหม  ขนาดกว้าง  2.80  เมตร            
ยาว  3.60  เมตร  พร้อมติดตั้ง  พระพรหมปิดทอง ฐาน  9  นิ้ว  ชุดศาลพระพรหม  
จำนวน  1  ชุด  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 
ป้าย   

โดยขอโอนลดจาก    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  งบประมาณตั้งไว้  288,000.00  บาท   คงเหลือ
ก่อนโอน  194,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  180,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  14,000.00  บาท 
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กองช่าง  
1.11 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า

ถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุดใจ หมู่ที่ 6   งบประมาณ    
240,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุดใจ  หมู่ที่  6  บ้านห้วยลึก  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยทำการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  760.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  3,040  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.               
ขนาด Ø  0.60  เมตร  จำนวน  6  ท่อน  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวด
เงิน เดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงิน เดือนพนักงาน  งบประมาณตั้ งไว้   
1 ,764 .00  บาท  คงเหลือก่อนโอน 677 ,484 .00 บาท  งบประมาณ         
ขอโอนลด  240,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  437,484.00 บาท   

รวมขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น  11  โครงการ  งบประมาณ  
1,248,700  บาท 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์  
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อ
กรัง   ให้เพ่ือนสมาชิกดูที่หน้าแรกครับ สงสัยโต๊ะทำงาน ขนาด 160 x 85 x 75 
เซนติเมตร พร้อมตู้ลิ้นชัก ผมรู้สึกว่าแพงไปหน่อย ไม่ทราบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็น
ครับ เรื่องโต๊ะเก้าอ้ีเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร เราเองเป็นสมาชิกสภาต้องผ่านสภา
ฝ่ายตรวจสอบ เราต้องให้ความเห็นชอบ เรามาดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ให้
เพ่ือนสมาชิกช่วยดูว่าโต๊ะเก้าอ้ี ช่วงนี้ผมเข้าใจนะครับในส่วนของภาษีของพ่อแม่พ่ี
น้อง มาสร้าง อบต. มาซื้อครุภัณฑ์เยอะ แต่สะท้อนไปถึงความเดือดร้อนของพ่อ
แม่พ่ีน้องนะครับ ถนนแต่ละสายพ่ีน้องได้ขับรถไปกรีดยาง บรรทุกพืชผลทาง
การเกษตรลำบากในแต่ละหมู่บ้าน ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกฝากท่านประธาน
บอกฝ่ายบริหาร ผมเองก็น้อยใจนะครับหมู่ที่ 2 เพราะงบประมาณได้เท่าเพ่ือนแต่
ลำบากมากโดยเฉพาะซอยช่องหลอด ซอยลานเคี่ยม พ่อแม่พ่ีน้องก็ฝากมาทางผม 
ผมขอฝากสภาเรามาเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พ่อแม่พ่ีน้อง เงินทุกบาททุกสตางค์
ภาษีของพ่อแม่พ่ีน้อง เราเอามาใช้เพ่ือความจำเป็น ส่วนที่พ่อแม่พ่ีน้องเดือดร้อน  
ก็จำเป็นกว่า ผมเองถ้าไม่จำเป็นมากผมว่าน่าจะทำอย่างอ่ืนก่อน ผมเองก็
เหลือหลายโครงการแต่เงินไม่มี รับทราบจากพ่อแม่พ่ีน้องเงินภาษีทุกบาททุก
สตางค์ ฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูงบประมาณตามความเหมาะสม 
นะครับสำหรับเรื่องโต๊ะเก้าอ้ี 
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นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายธวัชชัย  ทอง
ตำลึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ที่จริงก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกนะครับ  
สำหรับตัวผม  เพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ถือยศศักดิ์อะไร  ตรงไหนๆ ผมก็นั่งได้ทั้งนั้น  
ด้านล่าง  หน้าสำนักงานผมก็นั่งได้  แต่ในฐานะทีเ่ป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน  ท่านสมาชิกลองสังเกตในห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนสิครับ  มีโต๊ะไม้เก่าๆ  ตั้งอยู่เพียงตัวเดียว  แล้วไม้ด้านบนโต๊ะก็แอ่นแล้วนะ
ครับ  เวลามีแขกผู้ใหญ่  หรือระดับผู้กำกับดูแลมาหานายกฯ  ไม่มีที่นั่งครับ  ครั้งที่แล้ว
ท่านท้องถิ่นจังหวัดมา  ผมต้องพามานั่งคุยในห้องประชุมแห่งนี้  ท่านลองสังเกตดูว่ามี
ตรงไหนที่พอจะต้อนรับแขกได้อย่างเหมาะสมบ้างครับ  งบประมาณสำหรับจัดซื้อโต๊ะ-
เก้าอ้ีทำงาน นายกฯ  และชุดรับแขก  รวมแล้วประมาณ  50,000 บาท  กับหน้าตา
และความเหมาะสมของ อบต. เราสร้างอาคารมาเป็น 10 ล้าน แต่เที่ยวนั่งตามเก้าอ้ี
โซฟาไมเ้ล็กๆ  เก่าๆ  ข้างล่างดูแล้วไม่เหมาะสม  ผมอยากให้มีโต๊ะทำงานและชุดรบัแขก
ที่ดู เรียบร้อย เหมาะสมหน่อย  แต่สภาพตอนนี้ สร้างอาคาร 10 ล้าน อาคาร
อเนกประสงค์  ที่จอดรถอีก รวมแล้วเกือบ 20 ล้าน ท่านไปดูสิครับโต๊ะนายกแอ่นไม่มี
ที่ตั้งเอกสาร  มันจำเป็นนะครับ  ถ้าไม่จำเป็นผมไม่ร้องขอหรอกครับ ขอให้เพ่ือนสมาชิก
ได้พิจารณาว่ามันมีความจำเป็นจริงๆ ขนาดม่านหน้าห้องผมติดได้แต่ผมไม่ติดเพราะงบ
มันน้อย ขอโต๊ะทำงานกับชุดรับแขกชุดเดียวไว้รับแขกผู้ใหญ่เวลาท่านมาเยี่ยม จะให้นั่ง
ตรงที่รับแขกด้านหน้ามันก็ไม่เหมาะสมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง   เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายสุรพล แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ในรายการที่ 3,4 
เรื่องจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 3 หลัง แต่ละหลังมันมีเสา คนที่สำรวจเอาราคา
มาจากไหน รายการที่ 4 จัดซื้อโต๊ะพลาสติกทรงกลม งบประมาณ 35,000 บาท เป็น
โต๊ะแบบไหนครับ แบบที่ใช้ตอนที่อยู่  อบต.หลังเก่าผมเกรงว่าจะหายอีกนะครับ       
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ท่านสมาชิกสภา  หมู่ที่ 1  สอบถามมา  ขอเชิญท่านนายก หรือ ผอ.
กองช่าง ชี้แจงครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายชินรัตน์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน สำหรับเรื่องการจัดซื้อเต็นท์และโต๊ะพลาสติกทรงกลม ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด เทียบราคา 3 ร้าน แล้วจึงเอามาตั้งราคากลางครับ ไม่ได้ตั้งราคา
ขึ้นมาเอง เมื่อตั้งแล้ว  เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อในราคานี้ก็ได้ครับ เวลาจัดซื้อจะมี
การสืบราคาใหม่อีกครั้ง  ถึงเวลานั้นถ้าสืบได้ราคาต่ำกว่าเราก็จะซื้อในราคาที่ต่ำ
กว่าครับ  ถ้าท่านสมาชิกมองว่าราคาที่ตั้งนี้แพงไป  เวลาจัดซื้อท่านก็สามารถ
แนะนำผู้ขายที่ขายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามาให้ได้เลยครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์      
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อ
กรัง ผมสงสัยตามที่ท่านสมาชิก  หมู่ที่ 1  ได้สอบถาม โต๊ะ ตัวละ 3,500 บาท
ในการดำเนินการจัดซื้อแล้วแต่ฝ่ายบริหาร ถ้าเป็นโต๊ะตามงานผมก็ไม่ได้กังวล
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อะไร  เราสมาชิกสภา ตั้งราคาไว้ 3,500 บาท กลัวฝ่ายบริหารไปซื้อของราคา 
2,000 บาท สมาชิกมีสิทธิสงสัย ถ้าเป็นโต๊ะที่เป็นเหล็กแล้วเอาพลาสติกตั้งผมว่า
มันแพงไป ขอให้ท่านประธานดูให้ด้วย ถ้าเป็นของดีราคาแพงก็ ไม่เป็นไรครับ 
ของดีราคาแพงใช้ได้ทน ประชาชนก็ได้ใช้ ไม่ใช่ใช้ได้แค่งานสองงานก็พังมันก็ไม่
คุ้มทุนนะครับ ฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารโครงการจัดซื้อเต็นท์-โต๊ะ  เพ่ือให้
ได้ใช้ในงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หรือไม่ก็ชาวบ้านได้
ใช้ก็ดีนะครับ ผมก็อยากให้ท่านประธานดูแลเรื่องงบประมาณให้คุ้มค่าตรวจสอบ
เรื่องความแข็งแรงด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ท่านสมาชิกทั้ง 2 หมู่ ได้กล่าวมาก็ดี ในการดำเนินการจัดซื้อส่วนที่
เป็นเงินเหลือจ่ายก็จะตกเป็นเงินสะสม ก็สามารถตรวจสอบได้ท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายก อบต.  เรื่องงบประมาณจัดซื้อโต๊ะ จัดซื้อเก้าอ้ี ถ้าเพ่ือนสมาชิกมีร้านไหนที่ถูกกว่า
ที่ตั้งงบประมาณไว้ก็เสนอได้ครับ ผมไม่แทะเล็มจากงบประมาณเล็กๆ น้อยๆ 
แบบนี้หรอกครับ เพ่ือนสมาชิกเห็นว่าราคามันแพง ท่านเอาร้านมาเลยครับผม
ยินดีเอาร้านถูก แล้วท่านหามาเลยครับ  ร้านไหนถูกได้ของตรงตามสเป็คตามที่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ได้ท่านไปหามาครับ ส่วนเงินที่เหลือก็ตามที่ท่านประธานว่าก็จะ
ตกเป็นเงินสะสมตามปกติ ไม่ต้องห่วงครับราคา ผอ.กองช่างได้ไปสืบมาให้แล้ว จึง
จะตั้งงบประมาณได้ ไม่ได้ตั้งสุ่มสี่สุ่มห้าขึ้นมา  ให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติ
ที่ประชุมเรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 27  โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่าย  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  11  โครงการ  
งบประมาณ  1,248,700  บาท 
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        ๔.2  เรื่อง  การพิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  การพิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561   

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้      
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน   

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  สำนักปลัด อบต. ยังมีโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ดังนี้   
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สำนักปลัด 

ค่าครุภัณฑ์   จำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  238,700   บาท  ดังนี้ 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ีทำงาน  งบประมาณ  25,800  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอ้ีทำงาน  สำหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน  1  ชุด  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เป็นเงิน  25,800  บาท  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  โต๊ะทำงาน  ขนาด  160 x 85 x 76  เซนติเมตร  พร้อมตู้ลิ้นชัก  
ขนาด  40 x 45 x 57  เซนติเมตร  และตู้ข้างขนาด  100  x 40 x 65  
เซนติเมตร  จำนวน  1  ชุด  ราคา  16,900  บาท 

(2)  เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงสูง  หุ้มหนัง ปรับสูง-ต่ำได้  ปรับเอนนอนได้       
มีล้อเลื่อน ขนาด  72  x 84 x 120  เซนติเมตร  จำนวน  1  ตัว  ราคา  
8,900  บาท 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อชุดรับแขก  งบประมาณ   24,900   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้สักหุ้มผ้าหลุยส์  พร้อมโต๊ะกลางไม้  
จำนวน  1  ชุด  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  เป็นเงิน  24,900  บาท  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  โซฟายาว  3  ที่นั่ง  ขนาด  180 x 70 x 70  เซนติเมตร  จำนวน  1  ตัว   
(2)  โซฟาสั้น  1  ที่นั่ง  ขนาด  70 x 70 x 70  เซนติเมตร  จำนวน  2  ตัว   
(3)  โต๊ะกลางไม้  ขนาด  80 x 50 x 45  เซนติเมตร  จำนวน  1  ตัว 

3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง  งบประมาณ  108,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 3 หลัง ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด  หลังละ 36,000 บาท  เป็นเงิน  108,000  บาท  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  เสาขาสูง 2.20 เมตร  
เสาขา 6 ต้น                     

(2) โครงเหล็กผลิตจากเหล็กแป๊บประปา 
(3) ข้อต่อเหล็ก ง่ายต่อการถอดและประกอบ 
(4) ผ้าเต็นท์ชนิด คูนิล่อน 6,000 กันน้ำ กันแดด 

4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อโต๊ะพลาสติกทรงกลม  งบประมาณ  35,000  บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกทรงกลม  จำนวน 10 ตัว  ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด  ตัวละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  35,000  บาท  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอ แข็งแรงทนทาน  ทนต่อทุกสภาพ
อากาศ  ทนต่อความเป็นกรดด่าง 

(2) มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก 
(3) ถอดขาจัดเก็บได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 
(4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  115 x 115 x 4 เซนติเมตร  น้ำหนัก 

7.20  กิโลกรัม 
(5) หน้าโต๊ะทรงกลม สีน้ำเงิน 

5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม  งบประมาณ  
45,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม  จำนวน 100 ตัว  
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  ตัวละ 450 บาท  เป็นเงิน  45,000  บาท  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) เป็นเก้าอ้ีบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม หรือดีกว่า  
(2) ขนาด ไม่น้อยกว่า44 x56 x90 ซ.ม.  
(3) โครงเหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า 3/4 x 3/4 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมียม  
(4) รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม  
(5) รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปีจากการใช้งานปกติทั่วไป 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  770,000 บาท  
ดังนี้ 

1.  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างโรง
ประกอบอาหาร ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์  หมู่ที่ 4  งบประมาณ  370,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 16.00  เมตร 
สูง  3.20  เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย   

2.  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างเสาธง 
ศพด.บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1  งบประมาณ 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ  ตำบล
ท่าสะท้อน  สูง 8.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
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ท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

3.  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างเสาธง 
ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4  งบประมาณ  50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ศดม.อีกอมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  
ตำบลท่าสะท้อน  สูง 8.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

4.  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้ านบ่ อ กรัง หมู่ที่  2  
งบประมาณ  120,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยทำการทาสีอาคารเรียนภายใน-ภายนอกทั้งหลัง  ตามแบบ
แปลนกองช่ างองค์การบริหารส่ วนตำบลท่ าสะท้ อน  พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ   
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่  2   งบประมาณ    
180,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลพระพรหม อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยทำการสร้างฐานพระพรหม  ขนาดกว้าง  2.80  เมตร  
ยาว  3.60  เมตร  พร้อมติดตั้งพระพรหมปิดทอง ฐาน 9 นิ้ว  ชุดศาลพระพรหม  
จำนวน  1  ชุด  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย   

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายชินรัตน์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กองช่าง ยังมีโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ดังนี้ 

กองช่าง 

ค่าครุภัณฑ์   จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  2,700,000  บาท  ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน
ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  งบประมาณ  2,700,000  บาท  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า  จำนวน 1  คัน  ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมีคุณลักษณะทั่วไป  ดังนี้ 

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่
น้อยกว่า  12 เมตร    ตอนหน้าเป็นเก๋ง  ตอนหลังบรรทุกแบบยกเทท้าย ชนิด 6 
ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ความจุไม่น้อยกว่า  3 ลูกบาศก์เมตร  เป็นเครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ  มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า  150  
แรงม้า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 รายการที่ 1 หน้า 11)   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  1,696,000 
บาท   ดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บวัสดุ  ค.ส.ล.  อบต.ท่าสะท้อน  งบประมาณ  656,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ค.ส.ล. อบต.ท่าสะท้อน โดยทำการ
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง5.00เมตร  ยาว 20.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร  จำนวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
รายการที ่ 93  หน้า 63)  

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ   โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์  บ้านนาค้อ หมู่ที่  1  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ   
800,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1  ตำบลท่า
สะท้อน  โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  
ยาว  20.00  เมตร  สูง 3.50 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้าย  และ
ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) รายการที ่1  หน้า 89)   

3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นายสุดใจ หมู่ที่ 6  งบประมาณ  240,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุดใจ หมู่ที่ 6  บ้านห้วยลึก  ตำบล
ท่าสะท้อน  โดยทำการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
760.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.20  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
3,040  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก.  ขนาด Ø  
0.60  เมตร  จำนวน  6  ท่อน  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
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ตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม
เรื่อง  การพิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙         
โดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติ เป็น เอกฉันท์อนุมัติ ให้ กัน เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

        ๔.3  เรื่อง  การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน   หมู่ที่  2 ตำบล         
ท่าสะท้อน   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน   
หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน เชิญครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายชินรัตน์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  อบต.ท่าสะท้อน   หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน  
มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ. 
๒๕๖๐ 

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขได ้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 
(๒) ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น

ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓ ) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์

สาธารณะ 
(๔) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หากมีความ
จำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาใน
การทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผล
ทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะ
เฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่
กรณีด้วย 

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่
ได้แก้ไขนั้น 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี ้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้

ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดใน
สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
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หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จ้างก่อสร้างทันท ี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง 
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างโดยเร็ว 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

สำหรับรายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน  ผมขออนุญาตให้  นาย
วินัย  คงสำเร็จ  ผู้ควบคุมงาน  เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายวินัย  คงสำเร็จ  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน    
ทุกท่าน กระผม นายวินัย  คงสำเร็จ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด    
กองช่าง  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ที่  456/2563  ลง
วันที่ 20  สิงหาคม  2563  ได้แต่งตั้ง  กระผม นายวินัย  คงสำเร็จ ตำแหน่ง 
นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  
อบต.ท่าสะท้อน  ตามสัญญาจ้างเลขที่  41/2563   ลงวันที่  9  กันยายน  
2563  ซึ่ งได้ว่างจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ออนิ่ ง  วงเงินค่าจ้าง  
447,000  บาท  กระผมได้ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดใน
สัญญาแล้ว  พบว่า  พ้ืนที่ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังมีขนาดไม่ตรงตามแบบ
แปลนที่กำหนด  เนื่องจาก  มีมุมด้านหนึ่งติดกับแนวรั้วด้านหลัง  ไม่สามารถ
ดำเนินการเทพ้ืนให้เต็มพ้ืนที่ตามแบบแปลนได้  มีขนาดพ้ืนที่ที่ขาดไป 0.72 
ตารางเมตร  ซึ่งแม้ไม้ดำเนินการก่อสร้างหรือเทพ้ืนในส่วนที่ขาดนั้นก็จะสามารถ
จอดรถได้ตามปกติ  แต่ด้านหน้าโรงจอดรถในบริเวณเดียวกัน  ตามแบบแปลนจะ
มีพ้ืนที่ติดกับแนวถนน  ซึ่งมุมด้านหน้านี้จะมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งยังว่างอยู่   5.00 
ตารางเมตร  และไม่อยู่ในแบบแปลนเดิม  ซึ่งถ้าไม่ดำเนินการเทพ้ืนในบริเวณนั้น  
ต่อไปอาจจะเกิดน้ำขัง  หรือกัดเซาะพ้ืนถนนและพ้ืนโรงจอดรถได้  ดังนั้น  ผู้
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปรึกษากันแล้วเห็นควรดำเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน  โดยตัดเนื้องานตามแบบแปลนในสัญญาเดิม
บริเวณมุมด้านหลังจำนวน  0.72 ตารางเมตร  แล้วมาเพ่ิมตรงมุมด้านหน้าเพ่ือ
เทพ้ืน ค.ส.ล.  จำนวน  5.00 ตารางเมตร  เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้สอยเกิดความสวยงาม
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และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง  หรือกัดเซาะพ้ืนถนนและพ้ืนโรงจอดรถได้  ซึ่ง
ขนาดพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมจะมากกว่าพ้ืนที่ด้านหลังที่ได้ดำเนินการตัดงานไป 
แต่ได้คุยกับผู้รับจ้างแล้ว  ผู้รับจ้างยินดีจะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าจ้างเพ่ิม  จึง
ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนสถานที่ก่อสร้าง ครับ 

ประธานสภาฯ  เป็นการขอแก้ไขแบบแปลน  โดยไม่มีการเพ่ิมงบประมาณใช่ไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม  นายจรงศักดิ์      
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง ท่านประธานครับในการเพ่ิมพ้ืนที่จาก 0.72 ตารางเมตร  เพ่ิมเป็น 
5.00 ตารางเมตร  ผมดูแล้วว่าช่างของเรารู้สึกว่าใจร้ายกับผู้รับเหมาเขาจะ
ขาดทุน เรา อบต. ท่าสะท้อนตัด 0.72 ตารางเมตร  เพ่ิมเป็น 5.00 ตารางเมตร  
จริงๆ เอาเข้าก็ได้นะท่านประธานสงสารผู้รับเหมาไม่รู้เขาจะได้กำไรเท่าไหร่เป็น
ห่วงนะครับ มาทำงานบ้านเราท่าสะท้อนเขาขาดทุนเดี๋ยวเราเป็นสมาชิกก็จะไม่
สบายใจ  บุคลากรของนายช่างไปกดดันผู้รับเหมาก็ไม่ได้นะเอ็นดูเขา ผมก็คิดถึง
ใจเขาใจเรา  แต่ทำให้ถูกต้องดีแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ผู้ควบคุมงานได้พูดคุยกับผู้รับจ้างแล้ว  และผู้รับจ้างยินยอมที่จะดำเนินการ
ให้ตามที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน 

นายวินัย  คงสำเร็จ  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน    
ทุกท่าน กระผม นายวินัย  คงสำเร็จ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด    
กองช่าง ผมได้พูดคุยกับทางผู้รับจ้างแล้วครับ  ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการทำให้
ตามที่ขอแก้ไขแบบแปลนที่มีพ้ืนที่มากกว่าเดิม ผมไม่ได้ไปบังคับอะไรผู้รับจ้างนะ
ครับ ทางผู้รับจ้างเขาก็เสนอมาให้เอง  เขามองว่าทำให้ถึงรั้วมันจะดูเรียบร้อย
สวยงาม  และพ้ืนที่ที่เพ่ิมไปสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อทาง อบต.ท่าสะท้อนนะครับ 

นายภาส  เพชรผ่อง  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน    
ทุกท่าน กระผม นายภาส  เพชรผ่อง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน ผมขอทำความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจอยู่ในการจอด
รถไม่สะดวก เราจึงใช้สถานที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งมีพ้ืนที่จำกัด มีสัดส่วนที่ขาด
ไป 0.72 ตารางเมตร  เล็กน้อย อยากให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจว่าที่เราต้องขอผ่าน
สภาเพ่ือทำการขยับขยาย 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม  นายจรงศักดิ์      
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้ อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง ผมไม่ได้ติดใจอะไร แต่เห็นว่ามันขาดอยู่ 0.72 ตารางเมตร  ให้เขา
เทให้ใหม่ 0.72 ตารางเมตร  ก็จบ ผมกลัวว่าช่างจะไปกดดันเขา เขาให้ 5.00 
ตารางเมตร  ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมเป็นสมาชิกหมู่ที่ ๒ เดี๋ยวเขาหาว่ามาทำงานที่
ท่าสะท้อนแล้วถูกกดดัน  เดิมจาก 0.72 ตารางเมตร  จะทำให้เพ่ิมเป็น 5.00 
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ตารางเมตร  ทำตามแบบ เขาให้ผมก็โอเคแต่เราอย่ารู้สึกว่าเขาให้แถม อย่าเพ่ิงดี
ใจเราเอาคุณภาพดีกว่าครับ 

ประธานสภาฯ  หากจะทำตามแบบแปลนเดิมก็ไม่มีพ้ืนที่ให้ทำแล้ว  ต้องตัดงานตัดเงิน  ซึ่ง
ผมก็เห็นพื้นที่แล้ว  ด้านหน้าที่เหลืออยู่หากไม่เทพ้ืนก็จะเป็นช่องว่างต่างระดับอยู่
ก็ไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม  หากเป็นข้อเสนอของทางผู้รับจ้างและเป็นประโยชน์
กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยที่ไม่ต้องมีงบประมาณเพ่ิมเติม ก็ถือ
ว่าราชการได้ประโยชน์  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือว่ าได้มากกว่าเสีย      
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม 

ประธานสภฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมผมขอมติ         
ที่ประชุมในการพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน  โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน  โดยตัด
พ้ืนที่ด้านหลัง 0.72 ตารางเมตร  และเพ่ิมพ้ืนที่ด้านหน้า 5.00 ตารางเมตร 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  จะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์  
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒         
บ้านบ่อกรัง ช่วงนี้ฤดูฝนผมสมาชิกหมู่ที่ 2 ก็ดูแลความเรียบร้อยผมมีอยู่เรื่องหนึ่ง
ครับอยากจะให้ท่านประธานประสานถึงท่านนายกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ช่วยทำหนังสือหรือติดตามเรื่องถนนบ้านเราทางหลวงถนนจากเอเชียก็ดี           
จากบ่อกรัง มาท่าสะท้อนรู้สึกว่ามันจะเป็นหลุมเยอะพ่ีน้องขับรถไปกรีดยาง
บรรทุกพืชผลทางการเกษตรได้เกิดตกหลุม เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ รถเสียหาย 
ประสานให้นายกทำหนังสือให้ทางหลวงมาซ่อมแซมด้วย เพราะมันเป็นหลุมเยอะ
เลยนะครับ นี่ก็เป็นเสียงของชาวบ้านขอให้ท่านประธาน ช่วยติดตามผลให้ด้วย
ครับ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสามารถนำมาบอกกล่าวท่านนายกได้ครับ ว่ามี
เรื่องอะไรกันบ้างที่อยากเสนอหรือให้ท่านนายกดูแล 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม  นายสุรพล  
แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ   
ขอเสนอต่อจากสมาชิกหมู่ที่ 2 ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ บ้านหลังเขาก็ใช้ถนนเส้นนี้ครับ 
เพ่ือนสมาชิกพูดไม่หมดสังเกตดูครับดินมันนูนๆ  ตรงโค้ง พ้นจากหน้าบ้านพักของ
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ท่านนายกและหน้าบ้านท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 อบต.สมศักดิ์ นอกจากจะเป็นหลุม
แล้วยังนูนขึ้นมาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ผมได้ทำหนังสือเตือนไปแล้วนะครับว่าช่วยดูเรื่องการบรรทุกมากเกินไปและ
ทางหลวงก็ได้เข้ามาดูแล้ว รถบรรทุกก็ห้ามบรรทุกเกินขอบรั้ว แต่ผู้ประกอบการ
บางรายก็ยังบรรทุกเกินอยู่ แต่ที่ถนนพัง เขาได้มาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อม ซึ่งได้เข้า
มาดู 2 รอบ ผมรับปากว่าจะทำหนังสือไปให้และมีรูปถ่ายให้ด้วย เรื่องรถเครนจะ
รีบดำเนินการประกาศรถเครน บริษัทที่เสนอเขาบอกว่ารถเครนมาจากนอกแต่ใช้
แบรนด์คนไทย พอผมให้เพ่ือนที่ประกอบการรถเครนสอบถามว่ารถมาจากไหน
เขาก็ตอบไม่ถูก ถ้ามาจากจีนเราก็ต้องกลับมาทำใหม่อีก ช้าไปอีกผมได้ปรึกษา 
ผอ.กองช่างว่าปีนี้ต้องเสร็จ ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาจากเทศบาลเมืองนาสารนะครับ 
ตอนนี้ใช้เครนมาจากยุโรป ตัวอย่างเครนที่นำมายกหลังคาอาคารโดมของเราเมื่อ
วานนี้เป็นเครนของอิตาลีทั้งหมดเลย แต่เราไม่มั่นใจในคุณภาพว่ามันจะได้หรือ
เปล่าพยายามจะให้ได้ของดีมาแต่พอใช้แล้วมีปัญหาก็ไม่ใช่ ผมก็คุยกับ ผอ.กอง
ช่าง  ว่าเอาแบบของเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งใจไว้ว่าจะเอาแบบนี้ บอกให้เพ่ือน
สมาชิกทราบว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยชาวบ้านว่าทำไมถึงช้า 3-4 เดือนแล้วทำไม
ถึงช้า มันเป็นธุรกิจของพวกเซลครับ พอมาติดต่อก็บอกของเขาดี เอาเอกสารมา
ให้ดูแต่ถ้าได้ของจีนเราก็ไม่รู้จะซ่อมตรงไหน ผมก็พยายามให้ได้รถเครนยุโรปหรือ
เครนญี่ปุ่น จะได้มีที่ซ่อมได้ก็เลยทำให้ล่าช้า ผมอยากฝากเพ่ือนสมาชิกไปบอก
ชาวบ้านด้วยและขอโทษเพ่ือนสมาชิกด้วยที่ล่าช้า ผมต้องหาของที่มีคุณภาพมาใช้
ไมอ่ย่างนั้นเราก็จะโดนด่า ว่าใช้ของไม่มีคุณภาพผมไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมก็เร่งช่างทุก
วัน รถเคลื่อนที่เราก็เร่งกันอยู่ เรื่องพิพาทที่ดินกับ อบต.ท่าเรือเราก็ได้ทำหนังสือ
ถึงกรมไปแล้ว ชาวบ้านเขาจะเดินขบวนกันแล้วถ้าโรงงานมาตั้งตรงนั้นแล้วน้ำไหล
ลงมาเขาจะทำอย่างไรคลองท่าสะท้อน ผมว่าเดี๋ยวก่อนให้ผมทำหนังสือไปก่อนว่า
กรมจะว่าอย่างไร ขอส่งหนังสือไปก่อน วันนั้นผมให้ ผอ.กองช่างเข้าไปจังหวัดทาง
ห้องจ่าจังหวัดบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายท้องถิ่นจังหวัด  แต่ผลที่ได้ คือ ภาษี
และความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าฝ่ายปกครองไม่ทำเราต้องทำ ถามจังหวัดบอก
เป็นเรื่องของท้องถิ่น พอถามท้องถิ่นบอกว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัด ทีนี้เราก็ไม่
ต้องคุยแล้ว ก็ส่งเรื่องไปถึงกรม ถ้ากรมยังเงียบอีกทีนี้ต้องไปถึงศาลปกครอง
แน่นอน 2-3 เรื่องเราเร่งเรื่องถนนของหมู่ที่ 4,5 เขาจะขอลดค่าปรับผมว่าไม่ได้
แล้วเขาใช้ระเบียบโควิดมีหนังสือฉบับหนึ่งมีหนังสือสั่งการให้เราลด ลดไม่ได้แล้ว
เพราะว่าล่าช้าสมาชิกมาทุกวันผมก็เร่งถ้าลดค่าปรับลงไปอีกงานก็ล่าช้า ผมอยาก
บอกเพ่ือนสมาชิกว่าเรามีปัญหาตรงนี้อยู่ใน อบต. ก็จะแจ้งให้เพ่ือสมาชิกทราบ
ด้วย 
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ประธานสภาฯ  ทุกปัญหามีทางแก้นะครับก็ต้องมาพูดคุยมาเสนอแลกเปลี่ยนปัญหากันได้ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผมมีเรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ผม
ต้องการจิตอาสามาฝึกอบรมประมาณ 50 คน  ขอให้สมาชิกช่วยกันหาคนมา
ฝึกอบรมด้วย  ขอเป็นผู้ที่สมัครใจอย่าไปบังคับเขานะครับ  คาดว่าจะมีการอบรม 
16-18 ธันวาคม  สถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สารณภัย เขต 11 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑5.45 น. 
  
 
 
       ผู้บันทึกการประชุม 

(นางปราณีต  คงดี)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 3  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (ชั่วคราว) 
 
 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจำปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจำปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


