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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๑/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒ 

วันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 256๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 1๔ คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน - คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             ๘       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที ่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 ๖ 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สารยุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 

 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
๓ 
4 
5 
6 
7 
8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายวีระยุทธ  วังแช 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์
นางกติติยา  จิตอารี 
นางนงเยาว์  มากอินทร์ 
น.ส.ชิดาวรรณ  ใหม่แก้ว 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
รองนายก อบต. ท่าสะท้อน 
เลขานุการนายก อบต.ท่าสะท้อน 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ภาส  เพชรผ่อง 
วีระยุทธ  วังแช 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
กิตติยา  จิตอารี 
นงเยาว์  มากอินทร์ 
ชิดาวรรณ  ใหม่แก้ว 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒  

วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 256๒  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.๐๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑๔ 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  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่      
๑/2562  ครัง้ที่ ๑  ประจำปี ๒๕6๒  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
   ๔.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖๒ 
   ๔.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  ตั้งจ่ายราการใหม่  
   ๔.๓ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/25๖๒ ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒)  ต่อที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/25๖๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มีขอให้
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๑  บ้านนาค้อ ตามบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง จัดที่หมู่
ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ครับ ไม่ใช่หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก เรื่องค่าใช้จ่ายกรรมการการแข่งขัน
ฟุตบอลที่ท่านประธานรับปากว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ กรณีตอนแรกบอกค่าใช้จ่าย
กรรมการเบิกไม่ได้ ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๐ บาท ถ้าสามารถเบิกจ่ายได้ครับ ในส่วนนี้
จะต้องคืนเงินให้แต่ละทีมในการประชุมครั้งนั้นมีการบันทึกรายงานการประชุมเรียบร้อย 
และส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนนั้นไม่เกี่ยวกับเงิน ๓,๐๐๐ บาท ของแต่ละทีม เรื่องที่ ๓ กรณีที่ผม
พูดว่าผู้รับเหมาให้ ๓๕,๐๐๐ บาท ผมอ้างพยานบุคคล วันนี้พยานบุคคลของผมมาแล้ว 
ผมขอให้พยานของผมพูดครับ 

ประธานสภาฯ  อยากให้เพ่ือนสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามีเนื้อหาตรง
หรือไม่ ส่วนในเรื่องของพยานบุคคลค่อยพูดคุยกันในวาระอ่ืนๆ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ ยังไม่ต้อง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอให้ท่านประธานให้ผมยืนยัน 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้  ให้ดูว่าเรื่องที่พูดคุยกันครั้งที่ผ่านมามีข้อความใดตกหล่น
ตรงไหนหรือไม่ นอกนั้นค่อยคุยในเรื่องอ่ืนๆ  ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ผมก็ได้อ่านรายงานการประชุมแล้วว่าในการจัดงานลอยกระทงครั้ง
ล่าสุดเรามีข้อมูล มีความรู้ และผมขอเพ่ิมเติมที่ผมได้พูดถึงเรื่องเครื่องเสียง โต๊ะ 
เก้าอ้ี ของห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าคำพูดบางคำพูดที่ไม่เหมาะสม  ไม่สามารถใส่ใน
รายงานการประชุมได้ครับ ครับผมจะให้เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความให้ครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ  ผมว่าน่าจะแก้ไข
ให้ เสร็จก่อนจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ถ้าให้ รับรองแล้วค่อยมา
เปลี่ยนแปลงผมว่าไม่น่าจะใช่  ส่วนเรื่องการจัดงานขอให้แก้ไขเป็นหมู่ที่ ๓  บ้านท่า
สะท้อน  ไม่ใช่หมู่ที่ ๖  บ้านห้วยลึก  สถานที่ผมอ้างถึงว่ามีพยานบุคคลที่มีผู้รับเหมา
จ่ายให้ อบต.  ๓๕,๐๐๐  บาท  ครั้งที่แล้ว  วันนี้ผมมีพยาน  ถึงนายกบอกว่าไม่รู้นาย    
สุรพลเอามาจากไหน ผมอยากให้เพ่ิมหลักฐานของการเป็นพยานบุคคล วันนี้เขามาแล้ว 
ผมว่าท่านประธานน่าจะอนุญาตให้พยานของผมได้ยืนยันในเรื่องที่ผมพูด 
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ประธานสภาฯ  สำหรับเรื่องนั้นเราค่อยคุยในวาระอ่ืนๆ  อีกที แต่ว่ารายงานการประชุมใน
ครั้งนี้ให้เพ่ือนสมาชิกได้ดู เพราะสมาชิกหมู่ที่ ๖ ไม่ได้มาประชุมในครั้งที่แล้ว  
ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะยืนยันนั้นไม่สามารถใส่เพ่ิมไปในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วได้ 
ค่อยมาคุยกันในวาระอ่ืนๆ ครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล  เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสารยุทธ    
พรหมอุบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ผมขอเรียนท่าน
ประธานว่าตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระท่ี ๒ ใช่ไหมครับ เรื่องจัดงาน เรื่องบอลอยู่
ในวาระของการรับรองรายงานการประชุม เรื่องโดม เรื่องสระบัว ตามที่ท่านสุรพล
ได้เสนอมาอยู่ในกระบวนการรับรองรายงานการประชุม ถ้าท่านประทานว่าจะให้
ไปคุยในวาระอ่ืนๆ  ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไปเรื่องอ่ืนๆ  แล้วเอาเรื่องนี้มาพูดในเรื่อง
อ่ืนๆ ก็จะเป็นการรับรองการประชุมในครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ  แต่ในการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
หมู่ที่ ๖ ไม่ได้มาประชุมครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสมเหียะ      
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔          
บ้านหนองจอก เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมว่าเพ่ือนสมาชิกก็
น่าจะเข้าใจว่าข้อไหน มันตกหล่น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจากการประชุม
ครั้งที่แล้ว ในกรณีที่สมาชิกหมู่ที่ ๑ จะเอาหลักฐานหรือเอกสารมาเพ่ิมเติม ขอให้
อยู่ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ในกรณีนี้เรารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะ
เอาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  มาเพ่ิมเติมในวาระนี้ไม่ได้  ควรให้ไปอยู่ในวาระอ่ืนๆ 
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ 

ประธานสภาฯ  สำหรับข้อความที่มีการคลาดเคลื่อนจะดำเนินการแก้ไขให้ครับ เรื่องสถานที่
จัดงานวันลอยกระทง สระบัวจากหมู่ที่  ๖ บ้านห้วยลึก แก้ไขเป็นหมู่ที่  ๓         
บ้านท่าสะท้อนนะครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง เมื่อครั้งที่แล้วผมได้สอบถามท่านประทานเรื่องโต๊ะ เก้าอ้ี  เครื่องเสียง
แต่ในรายงานการประชุมไม่มีครับ (หน้าที่ ๓)  

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๑  บ้านนาค้อ ท่าน
ประธานครับถ้าจะให้เพ่ิมเนื้อหาในวาระอ่ืนๆ  ผมว่าไม่ถูกต้องครับท่านประธาน 
ครั้งที่แล้วที่ผมพูดมีพยานบุคคลแต่เขาไม่ได้มา และจะขอเพ่ิมในรายงานการ
ประชุมน่าจะสามารถทำได้ เพราะพยานบุคคลของผมก็มาแล้วครับ ท่านประธาน
ครับท่านวิทยา  คงรอด ก็นั่งปรึกษาอยู่กับผม 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ในการประชุมครั้งที่แล้วสมาชิกหมู่ที่ ๑ ก็ได้พูดถึงสมาชิกหมู่ที่ ๖ 
แบบนี้อยู่ที่การพิจารณาของท่านประธานว่าจะให้พูดหรือไม่ครับ ให้พูดก็ไม่ได้
เสียหายอะไร 

ประธานสภาฯ  การแก้ไขข้อความสามารถแก้ไขได้ครับ แต่เฉพาะที่ผิดพลาด  หรือตกหล่น  
แต่ถ้าจะเพ่ิมข้อความทีไ่ม่มีการพูดคุยจริง ไม่สามารถกระทำได้ครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล  เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสารยุทธ    
พรหมอุบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ผมขอเรียนท่าน
ประธานว่าจะไม่วินิจฉัยก็ได้ เพราะในการประชุมก็ ไม่ได้บันทึกว่านายสุรพล     
แผ้วบาง ไม่ได้เขียนไว้ว่านายสุรพล  แผ้วบางได้อ้างพยานบุคคลเป็นสมาชิกฯ     
หมู่ที่ ๖ ไม่มีการอ้างถึงตัวพยาน เว้นแต่นายสุรพล  แผ้วบาง บอกว่าบันทึกไม่ครบ
ว่านายสุรพลได้อ้างพยานบุคคลและเอกสาร 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ท่านสรุพลทักท้วงว่า ในการประชุมครั้งที่แล้วท่านได้พูดไม่ได้มีคำพูด
ไม่ได้ยินว่าคำไหนท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ เขาก็ได้พูดอ้างในข้อไหน อาจจะข้อ ๑ ข้อ 
๒ ข้อ ๓ ในการประชุมครั้งที่แล้วท่านพูดไว้กี่เรื่อง เรื่องใดที่ท่านได้พูดถึงสมาชิก
สภาอบต.หมู่ที่ ๖ ได้รับรองข้อมูลที่ท่านได้รับรู้ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกฯ  หมู่ที่ ๑ นำเสนอครับ เชิญครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ ตามที่ท่าน
จรงศักดิ์ พุดนั้นเรื่องจริงเพราะในการประชุมบันทึกการประชุมผู้ที่ถูกอ้างถึง ไม่ได้
มีตัวบุคคลในที่ประชุม แต่ตอนนี้บุคคลที่ผมอ้างได้มาแล้ว ท่านวิทยา  คงรอด 
ยืนยันคำพูดของผมว่าผมประชุมอยู่กับผู้รับเหมาที่ประชุมอยู่ สอบต.วิทยา ก็นั่ง
ประชุมอยู่ที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลังเก่า หลานผมเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุมแต่ไม่ทราบว่าบันทึกตามที่ผู้รับเหมาพูดไหม ผมยืนยัน
ได้ว่าผู้รับเหมาบอกว่าที่จัดงาน ๑๐ วัน ๑๐ คืน จะให้ อบต. ๓๕,๐๐๐บาท       
ส.อบต.วิทยา ก็นั่งอยู่ด้วย ผมขอให้ท่านประธานให้สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๖ พูดครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านสุรพลได้พูดถึงการจัดงานวันลอยกระทงในการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาและสมาชิกฯหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก คือ ท่านวิทยา  คงรอด ตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วนะครับ ขอเชิญท่านวิทยา  คงรอด ครับ 

นายวิทยา  คงรอด  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา  คงรอด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๖  บ้านห้วยลึก ในการจัด
งานวันลอยกระทง ตามที่ท่านสุรพลได้อ้างพยานบุคคล ที่ผู้รับเหมาบอกว่าจะให้ 
35,๐๐๐ บาท ผมได้ยินครับ  แตจ่ริงๆ  เขาให้หรือไม่ให้ผมไม่ทราบครับ 
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นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสมเหียะ      
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔          
บ้านหนองจอก ในการอภิปรายในการประชุมครั้งที่แล้วมีไม่ก่ีท่านที่อภิปราย ท่าน
เท่านั้นที่รู้ดีว่าครบถ้วนหรือไม่ เราก็พิจารณา ในวันนั้นผมเป็นเพียงผู้ฟังและ
พิจารณามีหลักฐานพอสมควรอาจจะมีบ้างที่หายไป อาจจะเป็นเพราะการย่อ
ความให้มีความสั้นลง เพราะคำบางคำไม่สามารถใส่ลงไปในรายงานการประชุมได้ 
ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมในครั้งไหนที่ยืดเยื้อ ซึ่งในครั้งนี้มีสมาชิกและ
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนครบ  ขอให้
สรุปเถอะครับว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านสุรพล พูด ผมจะเพ่ิมเติมว่าได้มีการอ้างพยานบุคคลสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๖ ว่าได้ยินในสิ่งที่ผู้รับเหมาพูด และใน
ส่วนที่ท่านสมาชิกสาฯ หมู่ที่ ๖ ยืนยันนั้น อยากให้พูดอีกครั้งในวาระอ่ืนๆ และให้
ท่านสมาชิก  หมู่ที่ ๖ ยืนยันในวาระอ่ืนๆ ในการรับรองรายงานการประชุมในครั้ง
นี้อยากให้สมาชิกตรวจดูว่าการประชุมครั้งที่แล้วตกหล่นหรือไม่ แต่ไม่สามารถ
เพ่ิมเติมสิ่งที่ยังไม่ได้พูดกันในที่ประชุมครั้งที่แล้วได้นะครับ  ส่วนการบันทึกคำพูด 
ที่ท่านสุรพลอ้างถึงสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ที่ตกหล่นไป เดี๋ยวผมจะเพ่ิมเข้าไปให้ 
และในวาระอ่ืนๆ  ให้ท่านพูดอีกครั้งหนึ่ง และให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ ยืนยัน ตามที่
ท่านพูดเมื่อสักครู่ ส่วนที่ตกหล่นเดียวผมจะเพ่ิมเติมให้ตามที่ท่านได้อ้างถึงไม่มีชื่อ
นายวิทยา  คงรอด ในการประชุมในรอบที่ผ่านมา ตามหลักมันเป็นเช่นนั้นครับ 
การรับรองรานงานการประชุมให้ตรวจดูว่าตรงตามที่ได้ประชุมหรือไม่ 

นายก อบต.  เรียนประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธวัชชัย         
ทองตำลึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ขอแก้ไขในหน้าที่ ๕ ไม่ใช่
มาตรา ๑๓๕ เป็น มาตรา ๑๕๗ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยก
มือครับ 

มติที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง   งดออก
เสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา  

ประธานสภาฯ เร่ืองเพื่อพิจารณา  ๔.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖๒ 
  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภา

ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 

เลขานุการสภา ในการพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่
น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ข้อ 89/1 ในกรณีที่ มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่ วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ 
โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ  87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย         
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุน
สำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”
 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 
1438  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่  และสนับสนุนการ
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ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง        
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและ
รายละเอียดโครงการที่ต้องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เชิญครับ   

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายธวัชชัย  ทองตำลึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเรียนชี้แจงว่าประชาชนหมู่ที่ 1-7 ร้องเรียน     
ว่าได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุดสัญจรไปมาไม่สะดวก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็น
ความเดือดร้อนที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง  และเรื่องเหล่านี้
เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการบริการชุมชนและ
สังคม  เป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพ่ือบำบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน แต่จากการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
แก้ปัญหาในบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนไว้  และหากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ใน
ปีหน้า ก็เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้าเกินไป  จึงขอนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภา
แห่งนี้  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438  ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม
ภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้   ณ  วันที่  ๒๒ เมษายน 256๒  หลังจาก
ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว
จำนวน  1๓,๙๑๓,๒๕๕.๔๕  บาท 

 2.  เงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่ายหรืออยู่
ระหว่างดำเนินการ   ไม่มี 

 3.  คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน  ๑๓,๙๑๓,๒๕๕.๔๕ 
บาท 

 ๔. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประมาณ  ๖  เดือน  จำนวน     
๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท 

 5.  สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู
ผู้ดูแลเด็กประมาณ ๓ เดือน  เงินอุดหนุน อ่ืนๆ  เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ 
ประมาณ ๓ เดือน จำนวน  ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๖. เงินสะสมคงเหลือ ๗,๗๖๓,๒๕๕.๔๕ บาท 

 7. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย  10% จากยอดเงินสะสมคงเหลือ  จำนวน  
๗๗๖,๓๒๕.๕๕  บาท 

 8.  คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่  ๒๒ เมษายน 256๒  
จำนวน ๖,๙๘๖,๙๒๙.๙๑  บาท 

 สำหรับโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  
256๒  เป็นโครงการประเภทพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  จำนวน  9  โครงการงบประมาณ 6,๘๘5,000.00 
บาท  ตามรายละเอียดที่กองช่างได้ประมาณราคา ในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่
ประชุมแล้ว  ดังนี้ 

1.  โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกสายทอนหนองโพธิ์        
หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  133,000.00 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายทอนหนองโพธิ์   หมู่ที่ 1  
บ้านนาค้อ  ตำบลท่าสะท้อน  พ้ืนทางหินผุกว้าง  5.40  เมตร  ยาว  84.00  
เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร  ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  
ยาว  84.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   0.10  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
420.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน รายการที่ ๓ หน้าที่ ๕๙) 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์     
หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ   867,000.00 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์  หมู่ที่ 1  
บ้านนาค้อ  ตำบลท่าสะท้อน  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  379.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร  ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยด้านละ 0.50 เมตร  หรือตาม
สภาพพ้ืนที่  มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,516.00  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน  รายการที่ ๑ หน้าที่ ๔)  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด หมู่ที่  2  
บ้านบ่อกรัง  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  1,000,000.00 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด  หมู่ที่  2  บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 295.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตร  ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยด้านละ 0.50 เมตร  หรือตาม
สภาพพ้ืนที่  มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน รายการที่ ๒ หน้าที่ ๕)  

4.  โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 
บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ 1,000,000.00 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่ายกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนายเวียง  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน 
ตำบลท่าสะท้อน  พื้นทางหินผุกว้าง 6.40 เมตร  ยาว 525.00 เมตร หนาโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 
1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน รายการที่ ๖ หน้าที่ ๙)  
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         5.  โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 
บ้านหนองจอก   ตำบลท่าสะท้อน   งบประมาณ   1,000,000.00  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม  หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองจอก   ตำบลท่าสะท้อน   พ้ืนทางหินผุกว้าง  6.40  เมตร  ยาว  525.00 
เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.50  เมตร  ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  525.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,150.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
รายการที่ ๓ หน้าที่ ๖)  

        6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนุก  หมู่ที่ 5  
บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ   452,000.00  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนุก  หมู่ที่  5  
บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
192.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยด้านละ  0.50 
เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  มีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  768.00  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการถาวร 
จำนวน  1  ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ 
ผ.๐๑  แผนงานเคหะและชุมชน  รายการที่ ๔๘  หน้าที่ ๗๐)  

         7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน  หมู่ที่ 5  
บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  433,000.00 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในบ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  
ผิวจราจร  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 174.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยด้านละ  0.50 เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนที่  มี
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  696.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน รายการที่ ๔ หน้าที่ ๗)  
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        8.  โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์   
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  1,000,000.00 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่  6 
บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบบ ผ.๐๑ แผนงาน
เคหะและชุมชน รายการที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๑๓)  

        9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ขีด  หมู่ที่ 7  บ้าน
ศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  1,000,000.00  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ขีด  หมู่ที่ 7  บ้านศรีเจริญ  ตำบลท่าสะท้อน  
ผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 368.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยด้านละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพมีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ แบบ ผ.๐๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชนรายการที่ ๕ หน้าที่ ๘)  

จึงเรียนมายังท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อนทุกท่าน  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว  เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อน  องค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องเร่งดำเนินการแก้ไข  หากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ในปีหน้า  ก็เกรงว่า
การแก้ไขปัญหาจะล่าช้าเกินไป  จึงไม่อาจรอการจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีได ้

ที่ประชุม       รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมา  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนโดยตรง และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาด เงินสะสม จำนวน 9 โครงการ เป็น
เงินจำนวน  6 ,๘๘5 ,000  บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มี
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย เพ่ิมเติม  เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒        
โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
25๖๒  จำนวน  9  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  6,๘๘5,000  บาท (หกล้านแปด
แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.  ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่าย
รายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 

นายก อบต.  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้ย้ายที่ทำการจากที่เก่า
มายังสำนักงานใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว  แต่สถานที่ยังไม่มีความพร้อมหลายอย่าง  
เช่น  หน้าสำนักงานไม่มีเสาธงชาติ  ห้องประชุมสภาทีเ่ราใช้ประชุมกันในวันนี้ก็ยัง
ไม่มีความพร้อมตามที่ท่านสมาชิกได้เคยติงไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เช่น  ไม่
มีโต๊ะประชุม เก้าอ้ี เครื่องขยายเสียง  และเสียงก้องจนพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง    
นอกจากนี้  การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ค่อยสะดวก
เนื่องจากไม่มีตู้สาขาโทรศัพท์  หน้าต่างกระจกรอบสำนักงานยังไม่มีผ้าม่าน  เวลา
แสงแดดส่องเข้ามาก็จะร้อนมาก  น้องๆ เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยหลบแดด ไม่สะดวก
ต่อการทำงาน  เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้นเครื่องปรับอากาศก็ต้องทำงานมากขึ้น  
สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าอีก  

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2562  และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่  30  
เมษายน  2562  มีการบรรจุโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถานที่ทำงานและแก้ไข
ปัญหาข้างต้นไว้แล้ว  ดังนี้ 
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 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 15  รายการที่  1  โครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  2 บ้านบ่อ
กรัง  กว้าง 8.00  เมตร  ยาว 12.00  เมตร  พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงครบ
ชุด  งบประมาณ  1,040,000  บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ  กองช่าง 

 2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 15  รายการที่  2  โครงการ
ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาธงชาติ  โดยดำเนินการก่อสร้าง
ฐานเสาธงชาติ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  ยาว 3.80 เมตร  พร้อมติดตั้ง
เสาธงชาติเหล็ก  ความสูง  12.00  เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  103 ,000  บาท  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  คือ  กองช่าง 

 3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 16  รายการที่ 3  โครงการติดตั้ง
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ภายในสำนักงาน  ณ ที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน   โดยดำเนินการติดตั้งผ้าม่าน 2 ชั้น  แบบผ้าโปร่งและผ้าทึบ  
ขนาดกว้าง  3.60  เมตร  สูง  1.60  เมตร  จำนวน  12  ชุด  และขนาดกว้าง  
1.60  เมตร  สูง  1.60  เมตร  จำนวน  5  ชุด  งบประมาณ  160 ,000  
บาท  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ สำนักปลัด 

 4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  หน้า 17  รายการที่ 5  โครงการติดตั้ง
ตู้สาขาโทรศัพท์   เพ่ือเป็นค่าติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์  ภายในสำนักงาน  ณ ที่ทำ
การองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  28,900  บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ  กองช่าง 

ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  แล้ว หลายรายการมีงบประมาณคงเหลือ
เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ และสามารถโอนลดได้  ในส่วน
ของรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนจาก
รายการใดบ้าง  ผมขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ค่ะ ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด  ในการ
ขออนุมัติ โอนงบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  ข้อ 27   มีรายละเอียดดังนี้        
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1.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  2 บ้านบ่อกรัง  ตำบลท่าสะท้อน   โดย
ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมสภา  ขนาดกว้าง 8.00  เมตร  ยาว 12.00  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงครบชุด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 1,040,000 บาท  
โดยขอโอนลดจาก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 15  
รายการที่ 1)              

โดยขอโอนลดจาก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

- เงินเดือนพนักงาน จำนวน 700,000 บาท 
- เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 26,00๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จำนวน ๘0,000 บาท 
- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 25,000 บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓0,000 บาท 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน  ๓0,000 บาท 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23,000 บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 18,000 บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 4,000 บาท 
- ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 14,000 บาท 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จำนวน 10,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จำนวน 40,000 บาท 



~ 15 ~ 
 

 

2.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้าง
ฐานเสาธงชาติ   ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาธงชาติ เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างฐานเสาธงชาติ ค.
ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาธงชาติ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  2  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยดำเนินการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว 3.80 เมตร  พร้อมติดตั้งเสาธงชาติเหล็ก  ความสูง  12.00  เมตร  ตามแบบ
แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  103,000  บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  แบบ 
ผ.๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 15  รายการที่ 2)              

โดยขอโอนลดจาก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

- เงินเดือนนายก / รองนายก จำนวน 11,220 บาท 
- เงินเดือนพนักงาน จำนวน 75,500 บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 7,000 บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6,520 บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2,760 บาท 

๓. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
รายการค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ภายในสำนักงาน  ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายใน
สำนักงาน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  โดยดำเนินการ
ติดตั้งผ้าม่าน 2 ชั้น  แบบผ้าโปร่งและผ้าทึบ  ขนาดกว้าง  3.60  เมตร  สูง  
1.60  เมตร  จำนวน  12  ชุด  และขนาดกว้าง  1.60  เมตร  สูง  1.60  
เมตร  จำนวน  5  ชุด  งบประมาณ  160,000  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่   ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 16  รายการที่ 3)              

โดยขอโอนลดจาก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
- โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและผู้บริหารฯ  จำนวน 60,000 บาท 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 



~ 16 ~ 
 

 

4.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  โครงการ
ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือ
เป็นค่าติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์  ขนาด  3  สายนอก  8  สายใน  จำนวน  1  ชุด  
งบประมาณ  28,900  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 
17  รายการที่ 5)              

โดยขอโอนลดจาก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 23,400 บาท 
- เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 5,500 บาท 

ประธานสภาฯ  สรุปว่ามีรายการขอโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 27  เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  
188,900  บาท  และเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  2  โครงการ  เป็น
เงิน  1,143,000  บาท  เพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะ  หรือสอบถาม
เพ่ิมเติมจากที่ น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์  ไดช้ี้แจงไปแล้วบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
อนุมัติให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 27
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  ข้อ 27  เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  188,900  
บาท  และเป็นค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จำนวน  2  โครงการ  เป็น เงิน  
1,143,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียง  ๑๒  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 

ประธานสภาสั่งพักการประชุมชั่วคราว ๑๐ นาที 
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  เมื่อครบเวลาพัก ๑๐ นาที ประธานสภาฯ  ได้เรียกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเข้าห้องประชุมเพ่ือดำเนินการพิจารณาต่อในเรื่องการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

ประธานสภาฯ เรื่องเพื่อพิจารณา  ๔.๓ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงข้อ
ระเบียบที่เก่ียวข้องครับ เชิญครับ 

เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

  “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต.  ชี้แจงรายละเอียดในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เชิญครับ 
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นายก อบต.  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  กระทรวงมหาดไทย  ได้ออกหนังสือ  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ความว่า  
“กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรค
สาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตาม
ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562” 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  จึงได้เร่งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  และสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ิมเติม
พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 
2565)  และเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม  หรือให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่ได้
แจกให้กับเพ่ือนสมาชิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 



~ 19 ~ 
 

 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
การยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  และให้ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระ เรื่องอ่ืนๆ  ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  สอบถาม  
หรือชี้แนะ ชี้แจงเพ่ิมเติมบ้างครับ..........ขอเชิญท่านายก อบต. ครับ 

นายก อบต.  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
บัญญัติไว้ว่าเพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม และความจำเป็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุนและ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน  และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เรื่อง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน มีมติในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ออกประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินงานและบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน 
คุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยการป้องกันให้การเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้น
น้อยที่สุด  และให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  จนพ้น
ภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้ดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ ) มาแล้วจำนวน 1 คัน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ ให้บริการประชาชน  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย  หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และเมื่อมีการจัดตั้ง
เรียบร้อยและมีการดำเนินการแล้ว  จำเป็นจะต้องมีงบประมาณในการดำเนินการ
ด้วย  ดังนั้นผู้บริหารจึงได้อนุมัติให้โอนงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 26  ดังนี้ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้
ชีพ กู้ภัย) งบประมาณ  75,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเพ่ือ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2551  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  แบบ ผ.๐๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน หน้า ๑๔  รายการที่ ๒) 

  โอนลดจาก  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  ยังไม่มี
การเบิกจ่าย  โอนลดจำนวน  75,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  25,๐๐๐  บาท 

  จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรังครับ  ระหว่างกู้ภัยกับกู้ชีพต้องมีความรู้ด้านการกู้ชีพกู้ภัย กู้ภัยที่อยู่
ข้างป้อมตำรวจนี้ ได้ไหมครับ กู้ภัยน้องๆ  ที่  ทำงานมีงบประมาณที่ขอจาก
หน่วยงานต่างๆ เราสามารถจัดสรรไปช่วยได้ จะถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีค่าใช้จ่าย
สูง มีเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ท่านประธานและรองประธานของกู้ภัย
เกี่ยวกับการหางบประมาณผมก็เห็นใจถ้ามีงบประมาณที่ช่วยได้ก็ขอให้ช่วยครับ 
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นายก อบต.  ตอนนี้ อบต.ท่าสะท้อน มีรถพยาบาลฉุกเฉิน จะใช้ชื่อกู้ภัยไม่ได้ กู้ภัยตอนนี้
ยังไม่ถูกกฎหมายไม่สามารถที่จะเบิกค่าเคสได้จึงจะต้องทำให้ถูกต้อง คือ  กู้ชีพ 
และคุยกันแล้วว่าจะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาขึ้นทะเบียนกู้ชีพประจำหน่วยองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน และจ่ายค่าป่วยการเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้อยู่
ประจำตลอด 24 ชั่วโมง  อาจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นกะๆ ละ 8 ชั่วโมงก็ได้  
แล้วแต่ตกลงกัน  เท่าที่ผมสอบถาม อปท. หลายที่ที่เขาได้ดำเนินการอยู่แล้ว  
ค่าจ้างเดือนละประมาณ  24,000  บาท  รถพยาบาลฉุกเฉินของเราให้ใช้เฉพาะ
เคสที่เกิดในตำบลท่าสะท้อนเท่านั้น  แต่ของกู้ภัยใช้ได้ทุกแห่ง  เมื่อจัดตั้งศูนย์แล้ว
เราจะได้ค่าเคสๆ ละ ๕๐๐ บาท ซึ่งจะตกเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดของ อบต.  ผมมอง
ถึงจุดคุ้มทุนที่ว่า  เมื่อน้องๆ  กู้ชีพ กู้ภัย  มาอยู่ที่นี่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าสะท้อนก็ไม่จำเป็นต้องจ้างยาม ปกติจ้างยามเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจะลด
ค่าใช้จ่ายไป ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แล้วไปจ่าย  ๒๔,๐๐๐ บาทแทน  แต่สิ่งที่จะ
ได้กลับมา  คือ  มีคนอยู่ประจำใน อบต. ตลอด 24 ชั่วโมง  มีค่าเคส  และ
สามารถให้บริการประชาชน กรณีมีอุบัติเหตุ  หรือมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  จนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับ
การบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที   นี่คือหลักการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นแบบนี้ ซึ่งผมให้ลูกน้องทำแบบนี้ เนื่องจากที่ต้องจ้างยาม
เพราะตรงนี้เป็นที่ล่อแหลมรถขับผ่านเยอะไม่เหมือนกับที่เดิมที่มีบ้านคนเยอะ 
และตอนนี้ถ้าจัดตั้งศูนย์ได้ก็ตัดค่ายามออกไปเลย อบต.ท่าสะท้อน มองเห็น
ความสำคัญของน้องๆ ถ้าน้องๆ จัดกิจกรรมของน้องๆ ก็ดำเนินการเอง องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนมีหน้าที่ทำให้ถูกต้องครับ สำหรับโครงการขอโอน
งบประมาณ  โครงการที่ ๔  โครงการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ณ  ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เป็นการติดตั้งเพ่ือใช้ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน ไม่ได้ตั้งเหมือนตู้โทรศัพท์ของทีโอที ขออธิบายให้เพ่ือนสมาชิก
เข้าใจนะครับ 

 

ประธานสภาฯ  เราจะตั้งศูนย์กู้ชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและกู้ภัยเข้ามาช่วย
ด้วยโครงการอื่นมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  สำหรับ เรื่ องการจัดการแข่ งขัน ฟุตบอลขอเชิญ นางสาวปุ ญ ชรัสมิ์            
พัฒนประดิษฐ์  อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันครับ 

น.ส.ปุญชรัสมิ ์พัฒนประดิษฐ์   ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒         
มีค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณของ อบต. จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕,๖๖๐ บาท 

  ๑. ค่าเตรียมสนาม ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอุปกรณ์กีฬา   
   - ลูกฟุตบอล ๔,๕๐๐ บาท 
   - ตาข่าย ๑ คู ่ ๒,๕๐๐ บาท 
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   - ธงสนาม     ๖๐๐  บาท 
   - ธงผู้ช่วยผู้ตัดสิน ๓๘๐ บาท 

  ๓. ค่าตอบแทนกรรมการ ๓๘,๔๐๐ บาท 

  ๔. ถ้วยรางวัล 

   - ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๒,๗๐๐ บาท 
   - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ๒,๕๐๐  บาท 
   - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ๒,๒๐๐ บาท 

  ๕. เงินรางวัล 

   - รางวัลชนะเลิศ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ๘,๐๐๐ บาท 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๖,๐๐๐ บาท 

  ๖. ค่าชุดกีฬา จำนวน ๑๔๙ ชุด ๒๙,๘๐๐ บาท 

  ๗. ป้ายไวนิล ๒,๔๙๐ บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๖๖๐ บาท  

  นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได ้

- ลูกฟุตบอลแจกให้แต่ละทีม ทีมละ ๑ ลูก ๕,๕๐๐ บาท 
- ถ้วยฟุตบอลประเพณี ๘,๕๐๐ บาท 
- ค่าจ้างวงโยธวาทิตโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่านำ้ ค่าน้ำแข็ง ๒,๑๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้บรรยาย ๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าแต่งตัวผู้แสดงเด็ก ศพด. ๘๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน   ๒๕,๙๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินค่าสมัครของแต่ละทีมๆ  
ละ  3,000  บาท  จำนวน  8  ทีม  เป็นเงิน  24,000  บาท  ส่วนที่เกินมานั้น
นายก อบต.เป็นผู้รับผิดชอบค่ะ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์  
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง ข้องใจเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี  รู้สึกว่าโครงการตั้ง
งบไว้  200,000  บาท  ใช้จ่ายไป  135,640  บาท  ผมก็โดนทักท้วงมาเรื่อง
ทีมฟุตบอลที่ได้ลำดับที่ 4  ไม่มีเงินรางวัลให้  ความจริงงบประมาณเราก็น่าจะ
เจียดมาได้  เพราะเราก็ของบประมาณจากบริษัทต่างๆ  น่าจะเจียดได้บ้าง  ลำดับ
ที่  4  น่าจะมีรางวัล เพ่ือเป็นบรรทัดฐาน  คนที่ไม่ได้รางวัลเขาน้อยใจ  เพราะมี
ความหวังว่าจะได้ 
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น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์  สำหรับเงินรางวัลตามโครงการเราได้ระบุไปแล้วว่ามีเฉพาะรางวัลชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ 1  และรองชนะเลิศอันดับ 2 เท่านั้น  ที่เรากำหนดไว้แค่นี้  ก็
มีที่มาว่าเราเคยถูก สตง.เรียกคืนมาแล้ว  เนื่องจากก่อนหน้านี้  มีการจ่ายเงิน
รางวัลปลอบใจให้กับทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีมที่นอกเหนือจากรางวัลที่ 1 -3  แต่
ท่านสมาชิกหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ  เนื่องจากไม่ได้เข้ามาช่วยรับผิดชอบนำ
เงินมาจ่ายคืน  ในการจัดครั้งนี้เราเลยจ่ายแค่รางวัลที่  1-3  จึงขอฝากทุกท่านได้
กลับไปช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านหรือทีมฟุตบอลทุกทีมได้รับทราบด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกฯ  หมู่ที่  1  ครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  ผมอยากทราบว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลประเพณี  ทาง อบต.ท่าสะท้อน
ได้เชิญหัวหน้าและฝ่ายปกครองมาร่วมประชุมกัน  วันนั้นบอกว่าถ้าจ่ายกรรมการ
ไม่พอ  ทำให้ทุกทีมต้องจ่าย  3,000 บาท  ต่อทีม  ผมอยากทราบว่าค่ากรรการ
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามปกติที่ทุกปีเคยจ่าย  วันนั้นไม่ทราบว่าบันทึกการ
ประชุมล่าสุดสามารถเอามายืนยันได้ไหมครับ  ในการเก็บ  3 ,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่ากรรมการ  ในเมื่อเบิกจ่ายได้  3 ,000  บาท  คนอ่ืนแต่ละทีมครับ  
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ในส่วนตรงในส่วน  3,000  บอกจ่ายค่ากรรมการจริงแต่ที่คุยกันวันนั้น  
หรือนำมาใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ  ด้วยครับ 

น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์  วันนั้นที่มาคุยกันกำนันตำบลท่าสะท้อนมาเป็นประธาน  ที่ประชุมคุยกันว่า
ที่ผ่านมาผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลมีการทำหนังสือออกไปขอสนับสนุนเงินจาก
บริษัทต่างๆ  มาเพ่ือใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  แต่ในปีนี้เจ้าหน้าที่ได้
คุยกันว่าเจ้าหน้าที่มีความหนักใจถ้ามีการตรวจสอบขึ้นมาว่า  อบต.ได้ทำหนังสือ
ออกไปขอจากบริษัท  แล้วเงินที่ทางบริษัทสนับสนุนมาไม่เข้าบัญชี  อบต.  มันก็
จะมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตกลงกันว่า  เขาจะไม่ทำหนังสือ
ไปขอจากบริษัทต่างๆ  นะค่ะ  และด้านค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
จะทำยังไง  แล้วที่ประชุมก็มีความเห็นให้เก็บค่าสมัครเพ่ิมจากทีมละ  1 ,000  
บาท  กำนันเลยบอกว่าเราเก็บ  3,000  บาท  ได้ไหมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่
ไม่สามารถดำเนินการเบิกได้  และค่ากรรมการด้วย  เพราะปีที่ผ่านมาเบิกแค่  
400  บาท  ซึ่งตามระเบียบถ้ากรรมการเป็นข้าราชการเบิกจ่ายได้ 400 บาท  
แต่ถ้าไม่ใช่ข้าราชการในสังกัดเบิกจ่ายได้  800  บาท  ที่ผ่านมาเบิก  400 บาท 
ทั้งหมดแต่จ่ายจริง  800 บาท แต่ปีนี้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบคนที่ เป็น
กรรมการไม่ได้เป็นข้าราชการก็เบิกจ่ายเต็ม  800  บาท  และจะมีค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามท่ีเราไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็เลยเอาเงินจากค่าสมัครมาใช้ 

ประธานสภาฯ  ใช้จริงในส่วนตรงนี้นะครับ 

น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์  ใช้จริง ตามท่ีได้แจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ  เงินที่เจ้าหน้าที่รับมาไม่ได้
เอาไปไหน  หรือไปเข้ากระเป๋าใคร 

ประธานสภาฯ  เงินเก็บ  3,000  ก็นำมาใช้จ่ายจริงนะครับ  ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด  
ชี้แจง   
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นายสุรพล  แผ้วบาง  ค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันมีแต่ค่ากรรมการอย่างเดียวถ้าใช้จ่ายแต่กรรมการเงินก็
เหลือแต่เขาเลี่ยงการเบิกจ่ายได้เต็ม  เก็บทีมละ  3,000  บาท เอาไปใช้จ่ายใน
ด้านอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายก อบต. ครับ 

นายก อบต.  เรื่องนี้เราก็ได้ชี้แจงรายละเอียดหมดแล้ว  เงินที่ขอจากบริษัทเงินที่ขอครั้ง
ก่อนไปอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเก็บ  ท่านไปดูค่าใช้จ่ายสิครับท่านไปดู  วันนั้นจะให้
คณะกรรมการเพราะเงินมันไม่พอแต่พอเบิกได้  ท่านไปดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดสิครับ
ถ้าคืน ให้ แต่ละที ม   ประมาณ   2   พันกว่าบาท  พอ  2   พันกว่าบาท        
ฟุตบอลประเพณีถ้าท่านจัดเก่งเดี่ยวผมให้ท่านจัดเองท่านดูสิครับ  วงโยธวาทิตก็
ขอโรงเรียนแล้วไม่ได้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงไหน ผมจะชี้แจงรอบนี้รอบเดียวรอบหน้า
ผมไม่ชี้แจงแล้ว  รอบนี้ก็ยังมาอีกยังไม่จบ  ไปฟังคนนั้นคนนี้มาก็ไม่จบอีกท่าน
ประทานดูสิครับเอกสารที่ผมแจกให้ค่าใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยเลยท่านจะมาบังคับฝ่าย
บริหารใช้จ่าย  ท่านดูสิครับฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามหลักการ  แต่นี่ท่านอยากจะดู
ว่า  เงินทีเหลือตรงนี้เข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าท่านไปดูสิครับไปดูได้เลย  มีการ
เซ็นรับแล้วพาผมไปประจานที่งานศพผมก็รู้แต่ผมไม่พูด  ทำไปเลยอย่าหาเรื่องใน
สภาเรื่องในบ้านไปพูดในงานศพมันไม่ได้เราเป็นสมาชิกมาคุยกันในนี้ดีกว่า       
แต่จะร้องเรียนผมร้องเรียนได้เลยแต่ท่านจะไปประจานผมตามงานศพมันไม่ได้มัน
ผิดระเบียบผิดวินัยแต่การไปพูดงานศพมันไม่ใช่สมาชิกที่ให้เกียรติสมาชิกด้วยผม
เป็นฝ่ายบริหารผมมีหน้าที่ใช้จ่ายแต่ถ้าผมใช้จ่ายผิดท่านแย้งมาได้เลย  การจัด
งานลอยกระทงที่ท่านบอกว่าผู้รับเหมารับปากจ่ายให้  35,000  บาท  เงินมัน
อยู่ตรงไหน  ระเบียบของทางราชการผมใช้จ่ายถูกต้องไหมท่านต้องดูอย่างนี้  ถ้า
ผิดท่านร้องเรียนฟ้องได้เลย  แต่ถ้าไม่ถูกท่านบ้างเดือดร้อนผมจะบอกให้ 

ประธานสภาฯ  สิ่งที่ท่านสมาชิกติดใจสงสัย  คือ  ค่าสมัครทีมละ  3,000  บาท  ขอเชิญ
คุณนงเยาว์  มากอินทร์  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 

นางนงเยาว์  มากอินทร์  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางนงเยาว์  มากอินทร์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ใน
ฐานะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี  ดิฉันเสียใจมาก
ที่การจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่ง  ดิฉันยอมรับว่าตอนแรกตก
ลงกันว่าค่าสมัครทีมละ  3,000  บาท  เป็นเงินค่ากรรมการดำเนินการตัดสินแต่
เรามีมติที่ประชุมกันแล้วว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบเราจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ด้วย  เพราะเราจะมาจำกัดว่าเป็นเฉพาะค่า
กรรมการตัดสินไม่ได้  มีรายการอ่ืนที่ต้องจ่ายเยอะแยะมากดิฉันและหัวหน้าสำนัก
ปลัดก็ได้ชี้แจงไปแล้ว  คนที่เขียนโครงการ  คือ นางสาวชิดาวรรณ  ใหม่แก้ว  
นักวิชาการศึกษา  ซึ่งมาบรรจุใหม่  น้องเขาก็เครียดกับเรื่องนี้มาก  เพราะไม่คิด
ว่าการตั้งใจทำงานของเขาผลที่ได้รับกลับมามันจะมีปัญหามากมายขนาดนี้  เรา
ไม่ได้ใช้งบประมาณสิ้นเปลือง  เพราะเราใช้จ่ายเฉพาะตัวหลักๆ  ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  แต่มันมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีกเยอะมากบางท่านอาจจะไม่
ทราบว่าเราใช้อะไรไปบ้าง  เช่น  ค่าน้ำ  ค่าน้ำแข็งไว้บริการผู้มาร่วมงาน  ถ้าไม่มี
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บริการท่านก็ว่ากันอีกว่าผู้จัดงานไม่ดูแล  แต่ตรงนี้  สตง.ไม่ให้เบิกจ่ายแล้ว  เรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการพอเรามาปรึกษาหารือกันและศึกษาระเบียบแล้วมันเบิกได้  
เราเลยนำเงินมาดำเนินการใช้จ่ายในประเภทอ่ืน คงเข้าใจนะค่ะ  เงินค่าผู้บรรยาย
เราไม่สามารถเบิกได้  แล้วจะหาจิตอาสาในท่าสะท้อนมีหรือไม่ที่จะมาบรรยายให้
เราทุกนัด  เราก็หาไม่ได้  ก็มีท่านจรงศักดิ์มาช่วยบ้าง  แต่ไม่ทุกวัน  และในวันที่
ท่านจรงศักดิ์มาช่วยเราก็ไม่ได้จ่ายท่าน  แต่พอท่านไม่มา  เราก็ต้องจ้างคนจากที่
อ่ืนมาซึ่งเราต้องจ่ายค่าน้ำมันรถและค่าตอบแทนให้เขา  เพราะการแข่งขัน
ฟุตบอลถ้าไม่ผู้บรรยายมันก็ไม่สนุก  งานก็จะกร่อย  ท่านก็จะต้องว่าผู้จัดงานอีก  
แต่ถ้าไม่อยากให้จ่ายการแข่งขันครั้งต่อไปท่านสมาชิกเสนอตัวมาช่วยกันนะคะ 
เราจะได้ไม่ต้องจ่าย  หรือถ้างดไม่มีการจัดการแข่งขันได้ก็จะเป็นการดี  เรื่องถ้วย
ประเพณี  รายละเอียดดิฉันไม่ทราบ  ทราบแต่ว่าหากมีทีมใดครองติดต่อกันครบ
สามปีถ้วยประเพณีก็จะตกเป็นของทีมนั้นไป  ซึ่งปีที่แล้วมีผู้ครองครบสามปีไป
แล้ว  ปีนี้จะต้องจัดซื้อถ้วยประเพณีใหม่  วงโยธวาทิตของโรงเรียนท่าสะท้อน
วิทยา  ที่ขอเขามาช่วยตอนเปิดงานให้เราได้เดินลงสนามอย่างสวยงาม  เราก็ต้อง
จ่ายเงินให้เขานะคะ  เพราะเขาก็ต้องมีค่าน้ำ ค่าขนม ค่าฝึกซ้อมเหมือนกัน  การ
แสดงของ ศพด. ก็ต้องจ่ายค่าแต่งตัวให้เด็กเช่นกัน  ทุกอย่างที่จัดขึ้นมาให้เป็น
งาน เป็นกิจกรรมแต่ละครั้ง  มันต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น และคนทำก็ทำไปโดย
สุจริตใจ  เยาว์ขอสมาชิกนะค่ะว่ากรุณาอย่าทักท้วงให้มันเป็นปัญหา  โครงการนี้
เป็นโครงการสานสายสัมพันธ์ให้กับชาวตำบลท่าสะท้อน  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ  ลงทุนแค่  3,000  บาท  แต่สิ่งที่ได้กลับมามันเป็นหน้าตาเป็นตา เป็น
ความสัมพันธ์ในหมู่บ้านของท่านเองทั้งนั้น  ทำไมท่านมองเป็นภาระใหญ่  เยาว์ไม่
รู้ว่าท่านจะมองฝ่ายบริหารหรือพนักงานอย่างไร  แต่สำหรับพนักงาน ข้าราชการ
ของ อบต.ท่าสะท้อน ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ค่ะ  แต่พอมันเป็นปัญหาน้องที่เขียน
โครงการเขาก็เครียดขอโอนย้ายกลับไปนครศรีฯ ก็ต้องบอกสภาฯ  ไว้น้องบรรจุ
ใหม่  เด็กใหม่มันยังไม่แกร่ง ไม่มีอะไรเยาว์เข้าใจ มันเป็นประสบการณ์  ที่น้อง
จะต้องเรียนรู้  ในส่วนของท่านสมาชิกที่ท่านอ่านรายงานการประชุมตอน
เตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ท่าน อ่านแล้วขอให้ อ่านให้จบว่าเป็นค่า
กรรมการและเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  ฉะนั้นท่านใด
ที่มองว่าเงิน  3,000  บาทที่เรานำมาร่วมกันไม่ทราบว่าท่านมองเงิน  3 ,000  
นี้ยังไง  เป็นปัญหาหลักครั้งต่อไปผู้เขียนโครงการอาจจะทำบันทึกถึงผู้บริหารว่า
ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันต้องใช้เงินนอกแบบนี้ต้องขอความร่วมมือ
อาจจะเป็นเงินบริจาค  ก็ใช้เงินสมัครของทีมที่เข้าร่วมมาไว้จ่าย  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจัดมา  29  ครั้งแล้ว  เรื่อง สตง. เป็น
เรื่องจริงนะครับในการประชุมครั้งนี้เราก็สามารถนำไปเสนอต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
ว่าเงินค่าสมัครฟุตบอลเขาเอาไปจ่ายจริงจากที่เมื่อก่อนเราเบิกงบประมาณไป  
200,000  กว่าบาท  แต่ตอนนี้เราเบิกแค ่ 100,000  กว่าบาท  ค่าลูกฟุตบอล  
ค่าถ้วยฟุตบอลประเพณี  ค่าน้ำ  ค่าผู้บรรยาย  สตง.ไม่ยอมที่จะให้เบิกจ่าย  เราก็
เลยเอาเงินส่วนนี้มาชดเชย ในส่วนตรงนี้  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไป   
ผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านที่ทำงานด้วยความตั้งใจนะครับ  เพ่ือสืบ
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ทอดการจัดฟุตบอลประเพณีของเราต่อไป ค่าสมัครที่เพ่ิมแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายจริง
ตามเอกสาร  ซึ่งเราก็เอาเอกสารเหล่านี้ไปให้ชาวบ้านได้นะครับ 

นายก อบต.  จากการที่การรถไฟเชิญไปประชุมที่จังหวัด  การรถไฟแจ้งมาว่าถนนลัก
ผ่านทางรถไฟของตำบลท่าสะท้อนมีทั้งหมด  11  จุด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ
มาว่า อบต. ไหนที่มีทางลักผ่านที่ยังไม่เกิดเหตุหากเกิด  นายก อบต. ต้อง
รับผิดชอบนะครับ  จะให้ไปอยู่จังหวัด  1  ปี  ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นทุกตำบล
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ผมคุยกับนายสถานี  แล้วตอนนี้จากบ้านนายลาน ไว้
จุดเดียว  คือ  จุดบ้านตี๋  ปิดจุดบ้านลุงมูล  แล้วจะพิจารณาทางเขาพลูอีกครั้ง
หนึ่งว่าจะแก้ไขอย่างไรทุก อบต.มีปัญหาทั้งหมด เทศบาลก็มีปัญหาเหตุที่เกิดที่
บ้านส้องเกิดเหตุการณ์ที่ทุ่งโพธิ์ ปรากฏว่าเกิดตรงที่เป็นทางขนานแล้วตัดทาง
รถไฟ ฝั่งเขาพลูมีอยู่จุดเดียวที่ยังอันตรายที่สุด ขอให้แจ้งประชาชนด้วยนะครับ 
จุดตัดที่บ้านนายลานและบ้านลุงมูลจะต้องปิดคุยกับรถไฟแล้ว อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง
ของต้นไม้ ท่านสัญจรไปมา ต้นไม้ริมทางรถไฟผมได้ทำหนังสือไปยังการรถไฟ
โดยเฉพาะต้นกระถินเทพาบางต้นผุแล้ว เราจะต้องดำเนินการตัด ถ้าการรถไฟ
บ้านส้องตอบกลับมาผมจะเสนอกำนันธานีว่า จะทำอย่างไรกับต้นไม้ชุดนี้  
โดยเฉพาะต้นกระถินเทพา จะต้องมีการตัดแต่งให้เรียบร้อย 

  เรื่องของโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี ตอนนี้พังหมดแล้ว เต้นท์จาก ๔ หลัง  เหลือ 2 
หลัง  โต๊ะจาก ๒๐ ตัว  เหลือ 2 ตัวแล้ว  โดยเฉพาะเพ่ือนสมาชิกที่เอาไป แต่
เวลาคืนท่านให้คนอื่นมาคืน คืนแล้วไม่ครบ ต่อไปจำเป็นต้องเก็บค่าบริการบ้างไม่
มาก แต่ตอนนี้ก็เก็บได้ 2,000 บาท แล้วครับค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท  ที่ต้อง
ซ่อมแซมชุดนี้  ช่วยบอกชาวบ้านว่าต้องอนุโมทนาก็แล้วกันนะครับ เพ่ือซ่อมแซม
โต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์ ถ้าไม่ซ่อมก็พังหายหมด ตอนนี้ก็พยายามเก็บและซ่อมให้เสร็จ
เร็วที่สุดครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ บ้างครับ  
หากไม่มี  ผมขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.30 น. 
  
      ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
           โอฬาร  นะมะ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 


