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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒ 

วันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 256๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 9 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 5 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน             5       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศกัดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สมเหียะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 

ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณตี  คงดี 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 

 
ลา 
ลา 
ลา 
ลา 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
๓ 
4 
5 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายประยงค์  เกตกรณ์ 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นางนงลักษณ์  ชูแดง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
 

 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ประยงค์  เกตกรณ์ 
ภาส  เพชรผ่อง 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นงลักษณ์  ชูแดง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/256๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 256๒  

วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 256๒  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  9 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      
2/2562  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕6๒  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

๔.1  เรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่      
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  

๔.2  เรื่อง  พิจารณาขอกัน เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ 
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๔.3  เรื่อง  การพิจารณาการรับมอบบ่อน้ำบาดาล  และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบ    
ภัยแล้ง  รูปแบบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จากสำนักทรัพยากรน้ำ
บาดาล  เขต ๖  ตรัง  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๒  แห่ง 

๑) บริเวณที่ดินนางวรรณี  จิตรักดี  ณ  บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่  ๒  ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่   
๐๓๘/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๓๒ 

๒) บริเวณที่ดินนายเชน เทือกสุบรรณ ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่  
๐๕๕/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๒๑ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25๖๒ ครั้งที่ 2 

ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๒)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25๖๒ ครั้งที่ 2 ประจำปี 25๖๒  เมื่อวันที่ ๒3
สิงหาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่...หากไม่มีขอให้
ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือแก้ไขบันทึกรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยก
มือครับ 

มติที่ประชุมฯ  มีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา  

ประธานสภาฯ  เรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 

  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 
เลขานุการสภา  ในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ เชิญครับ   

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด 
สำนักปลัดด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบยอดงบประมาณ คงเหลือก่อนสิ้นปีแล้ว  ปรากฏว่า  ณ  วันที่  16  กันยายน  
2562  มีรายรับจริงตามงบประมาณ  จำนวน  33,431,652.84  บาท  ต่ำกว่า
ประมาณการ  2,468,347.16  บาท  และมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  จำนวน  
23,094,223.28  บาท  มีรายการก่อหนี้ผูกพันแล้ว  4,211,190.95  บาท        
รวมรายจ่ายทั้ งสิ้น  27,305,414.23  บาท  มีงบประมาณคงเหลือทั้ งสิ้ น  
8 ,594,585.77  บาท  เมื่ อหั กรายรับจริ งซึ่ งต่ ำกว่ าประมาณการแล้ ว 
(8,594,585.77 - 2,468,347.16)  มี เงินคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ตลอด
ปีงบประมาณจำนวน  6,126,238.61  บาท  และคาดว่าจะมีรายรับเพ่ิมในเดือน
กันยายน 2562  ประมาณ  3,000,000  บาท  ทั้งนี้  ได้ตรวจสอบแล้วมีรายจ่าย
ประจำและรายจ่ายที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายในเดือนกันยายน  2562    
ไม่เกิน  2,000,000  บาท  รวมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
ไม่เกิน  30,000,000.00  บาท  จึงมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับการใช้จ่าย
ตลอดปีงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ได้
ขณะนี้ประมาณ  4,000,000  บาท  (ตามรายละเอียดในเอกสารการบริหาร
งบประมาณ ณ  วันที่  16  กันยายน  2562  และประมาณการงบประมาณคงเหลือที่
แนบ) 
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จากประมาณการเงินเหลือจ่ายซึ่งมีอยู่จำนวนมากพอสมควรหากปล่อยไว้โดยไม่มี
การใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็จะต้องตกเป็นเงินสะสม  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  ให้
กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
ดังนั้น  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การเงินและการคลัง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  จึงมี
นโยบายให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2  ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย  มาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพ่ือพัฒนาองค์กรและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตลอดจนแนวนโยบายของผู้บริหาร 

ซึ่งข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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 

เห็นควรนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62        
ตั้ งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ 27  ดังนี้   

1.1  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน งบประมาณ  868,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ         
ไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 
2 ล้อ  จำนวน  1  คัน  ราคา  868,000  บาท  โดยมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561  ของสำนักงบประมาณ  ตาม
หนังสือสำนักงบประมาณ  ที่ นร.0731.1/ว 24  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2561  ดังนี้ 

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่ 6 หน้า 112)  

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   
(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  285,834.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  158,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  127,834.00  
บาท 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  คงเหลือก่อนโอน  107,418.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  80,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  27,418.00  บาท 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  คงเหลือก่อนโอน  
90,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  90,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  
0.00 บาท  

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  387,512.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  300,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอน  87,512.00  บาท   

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  คงเหลือก่อนโอน  70,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  
70,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00  บาท   

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ        
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล  คงเหลือ
ก่อนโอน  64 ,340.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  60 ,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  4,340.00  บาท   
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-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ        
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อน
โอน  70,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  70,000.00  บาท  งบประมาณ      
หลังโอน  0.00  บาท       

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  คงเหลือก่อน
โอน  40,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  40,000.00  บาท  งบประมาณ  
หลังโอน  0.00  บาท       

1.2  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร
ศูนย์กู้ชีพ  ตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2   งบประมาณ  500,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารศูนย์กู้ชีพ ตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2    
โดยทำการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร โครงเหล็ก ขนาดกว้าง  
1.20  เมตร  สูง  30.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
รายการที่ 6 หน้า 93)  

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  คงเหลือ
ก่อนโอน  25,612 .00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  20 ,000.00  บาท  
งบประมาณหลังโอน  5,612.00  บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  คงเหลือก่อนโอน  
37,748.16  บาท  งบประมาณขอโอนลด  23,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  
14,748.16  บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC 
CONCRETE สายช่ องหลอด   หมู่ ที่  2  ตำบลท่ าสะท้ อน  คงเหลื อก่ อนโอน  
303,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  303,000.00  บาท  งบประมาณ    
หลังโอน  0.00  บาท 
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-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายช่วง  หมู่ที่  6 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  481,511.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  26,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  455,511.00  
บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ราษฎร์อุทิศ  หมู่ที่  1 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  263,411.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  28,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  235,411.00  
บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลงหินคลุกสายบ้านตาชื้น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  
580,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  100,000.00  บาท  งบประมาณ    
หลังโอน  480,000.00  บาท 

1.3  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการ 
อบต.ท่าสะท้อน  งบประมาณ  298,600  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการ อบต.ท่าสะท้อน  งบประมาณ  
298,000  บาท  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการติดตั้ง  
ดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร  สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป   ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับ
เดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายการที่ 2 หน้า 2)  
จำนวน  8  ชุด  ราคาชุดละ  32,000 บาท  เป็นเงิน  256,000  บาท   

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 
ช่อง  ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2561 (รายการที่ 9 หน้า 9) จำนวน 1 ชุด  ราคา  22,000  บาท   

    3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  ซึ่งมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2561  (รายการที่ 12 หน้า 11)  จำนวน  1  ชุด  ราคา  8,600 บาท 
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4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ประกาศ  ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562 (รายการที่ 61 หน้า 22)  จำนวน  1  เครื่อง  
ราคา  2,500  บาท     

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366 x 768   พิกเซล  ขนาด 32 นิ้ว  ซึ่งมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2561  ของสำนักงบประมาณ             
ตามหนังสือสำนักงบประมาณ  ที่ นร.0731.1/ว 24  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2561  
(รายการที่  5.5 หน้า 9 และหน้า 56)  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  9,500  บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่ 7 หน้า 93) 

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานเคหะและชุ มชน  งานกำจั ดขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล                 
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการค่าจ้าง
เหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย  คงเหลือก่อนโอน  327,800.00  บาท  งบประมาณขอ
โอนลด  298,600.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  29,200.00  บาท 

1.4  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน  หมู่ที่ 2  งบประมาณ  425,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน   หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่ 
91 หน้า 63) 

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
สายยายหนุก  หมู่ที่  5 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  95,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  95,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00  บาท 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
สายราษฎร์อุทิศ  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  235,411.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  235,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  411.00  บาท 
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-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
สายห้วยโหด หมู่ที่  7 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  95,000.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  95,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  0.00  บาท 

1.5  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
อาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่  2  ตำบล         
ท่าสะท้อน  งบประมาณ  455,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบล
ท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถ ค.ส.ล. ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่ 92 หน้า 63) 

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     
สายบ้านนายช่วง  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  455,511.00  บาท  
งบประมาณขอโอนลด  455,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน  511.00  บาท 

1.6  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างฟุตบาทบริเวณหน้า อบต.ท่าสะท้อน  
หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  480,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฟุตบาทบริเวณหน้า อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 
ตำบลท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างฟุตบาท  พร้อมคันทางสำเร็จรูป  ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร  ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) รายการที่ 6 หน้า 110) 

โดยขอโอนลดจาก 

-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลงหินคลุกสายบ้านตาชื้น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน  คงเหลือก่อนโอน  
480,000.00  บาท  งบประมาณขอโอนลด  480,000.00  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  0.00  บาท 

รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,026,600 บาท (สามล้าน    
สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ค่ะ 
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ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
หมู่ที่  ๒ บ้านบ่อกรัง ตามที่ได้ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน งบประมาณ  868,000 
บาท ผมเห็นว่ามีเงินเยอะพอสมควร ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมา ผมเองก็อ่านไม่ทันยังสับสน
อยู่เพ่ือสมาชิกสงสัย ผมเองก็สงสัย จึงจะสอบถามว่าในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้
ดำเนินการซื้อจริงแล้วหรือยังครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด 
สำนักปลัด ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เนื่องจากต้องให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่ะ  

ประธานสภาฯ  สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อนะครับเพราะต้องผ่านการ
อนุมัตจิากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ขอให้เพ่ือนสมาชิกช่วยกันพิจารณา
ครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ผมได้ดูเรื่องนี้คราวๆ มี 1 เรื่อง ข้องใจเรื่องแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ศูนย์กู้ชีพ ตำบล
ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2    โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร โดยทำการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. 
พร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร โครงเหล็ก ขนาดกว้าง  1.20  เมตร รายละเอียดผมเห็นมี
แต่โครงเสาวิทยุสื่อสารอย่างเดียวอยากทราบรายละเอียดว่ามีเครื่องมือสื่อสารหรือไม่ 
ครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ทุกท่าน กระผม นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด       
กองช่าง เสาวิทยุสื่อสารจะมีเสาและสายส่งสัญญาณหอเตื อนภัย ของหมู่ที่  ๑           
บ้านนาค้อ   หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน และหมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ซึ่งรับสัญญาณจาก
กรุงเทพมหานคร ครับ เนื่องจากได้ย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
หลังใหม่ทำให้ยังไม่ได้ติดตั้งเสาใหม่ในการตั้งเสา จะมีแบบแปลนของการติดตั้งอยู่แล้ว
ครับ ใช้เหล็กกราวไนท์ในการสร้าง ซึ่งทางศูนย์เตือนภัยจากส่วนกลางได้โทรมาสอบถาม
เรื่องสัญญาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนที่ขาดหายไป ซึ่งผมเองก็ได้บอก
ทางส่วนกลางว่าเนื่องจากเราได้ย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน       
มาอาคารหลังใหมซ่ึ่งยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเสาเพราะสภาพพ้ืนที่ต่างจากเดิมในการตั้ง
เสารับสัญญาณต้องสามารถรับ-ส่ง สัญญาณได้ทั้ง ๓ จุด ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
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หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  สงสัยเรื่องรถ 4 ประตู ได้พิจารณาความเหมาะสมเงิน 8 
แสนกว่ากับความเดือดร้อนของชาวบ้านสมาชิกบางท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่
เห็นด้วย ถ้าพ่ีน้องตำบลท่าสะท้อนมีความเดือดร้อน เพ่ือช่วยพ่อแม่พ่ีน้อง 
โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ยังมีถนนหลายสายที่ยังสัญจรลำบาก เงิน 868,000 บาท 
อยากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาในการใช้งบประมาณให้เหมาะสมครับ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนจำนวน ๒ คันที่มี
อยู่แล้วมีปัญหาอะไรครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ต้องการซื้อมาทดแทนรถยนต์ของส่วนสำนักปลัด อายุการใช้งานนานกว่า 10
ปี ถ้าซ้อมใหญ่ค่าใช้จ่ายสูงถึง ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งซ่อมแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายสูงครับ 

ประธานสภาฯ  ให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณานะครับ ตามที่เพ่ือนสมาชิกหมู่ที่ ๒ กล่าวมาก็มีส่วน
ถูกหากนำมาทำโครงการพัฒนาชุมชนก็ดี แต่ก็ด้วยเหตุผลของสำนักปลัดเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการบำรุงรักษาที่สูง 

พักการประชุม ๕ นาท ี

  เมื่อครบเวลาพักการประชุม 5 นาที ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อนได้เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเข้าห้องประชุม 

ประธานสภาฯ  มีเพ่ือสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง เมื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ของ
ส่วนราชการให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาด้วยนะครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายสุรพล  แผ้วบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 
บ้านนาค้อ งบประมาณ 868,000 บาท เมื่อดำเนินการซื้อรถยนต์คันใหม่แล้วคันเก่า
จะดำเนินการประกาศขายไหมครับ ไม่ใช่ว่าซื้อคันใหม่มาคันเก่าก็ไม่ขายนะครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางนงลักษณ์  
ชูแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัด กองคลัง เมื่อซื้อคันใหม่มาแล้วหาก
รถยนต์คันเก่ายังสามารถใช้งานได้ก็จะยังใช้งานรถยนต์คันเดิมหากยังใช้งานได้อยู่ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓     
ข้อ ๒๗ โดยการยกมือครับ 
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ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  4.2 เรื่อง  พิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ ผูกพันแต่ มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้ นต่อไป อีก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ 

  เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  การขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผู กพั น แต่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ าย เงินนั้ น ต่ อ ไป อีก  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ .ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙  มีทั้ งสิ้น 7 โครงการ 
งบประมาณ 4,066,600 บาท ดังนี้  

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าสะท้อน   งบประมาณ  1,040,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  ตำบลท่าสะท้อน  โดยดำเนินการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา  ขนาดกว้าง 8.00  เมตร  ยาว 12.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งเครื่อง
ขยายเสียงครบชุด  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  และป้าย
โครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   

เนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไปแล้ว มีผู้เสนอราคามา ๒ ราย ยืนยัน
ราคามา ๑ ราย กรรมการฯได้พิจารณาแล้วไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง จึงจะดำเนินการประกาศใหม่จึงมีความจำเป็นต้องขอกันเงิน    

2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด            
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน งบประมาณ  868,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ    
ไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 
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2 ล้อ  จำนวน  1  คัน  ราคา  868,000  บาท  โดยมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561  ของสำนักงบประมาณ       
ตามหนังสือสำนักงบประมาณ  ที่ นร.0731.1/ว 24  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2561  
ดังนี้ 

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารศูนย์กู้ชีพ  ตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2   
งบประมาณ  500,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารศูนย์กู้ชีพ ตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  โดย
ทำการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร โครงเหล็ก ขนาดกว้าง  1.20  
เมตร  สูง  30.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร จำนวน 1 ป้าย 

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่   โครงการติดตั้ งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการ อบต.ท่ าสะท้อน  
งบประมาณ  298,600  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำการ อบต.ท่าสะท้อน  
งบประมาณ  298,000  บาท  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องใช้
ในการติดตั้ง  ดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร  สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป   ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับ
เดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายการที่ 2 หน้า 2)  
จำนวน  8  ชุด  ราคาชุดละ  32,000 บาท  เป็นเงิน  256,000  บาท   

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง  
ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2561 (รายการที่ 9 หน้า 9) จำนวน 1 ชุด  ราคา  22,000  บาท   

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  ซึ่งมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ประกาศ  ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2561  (รายการที ่12 หน้า 11)  จำนวน  1  ชุด  ราคา  8,600 บาท 
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4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  
ณ วันที่ 15  มีนาคม  2562 (รายการที่ 61 หน้า 22)  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  
2,500  บาท     

5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 
1366 x 768 พิกเซล  ขนาด 32 นิ้ว  ซึ่งมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561  ของสำนักงบประมาณ  ตาม
หนังสือสำนักงบประมาณ  ที่ นร.0731.1/ว 24  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2561  
(รายการที่ 5.5 หน้า 9 และหน้า 56)  จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  9,500  บาท  

2.5  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   หมู่ที่  2  
งบประมาณ  425,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน   หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล   
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร จำนวน 1 ป้าย  

2.6  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ  โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน  งบประมาณ  455,000  
บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน 
โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถ ค.ส.ล. ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  

2.7  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างฟุตบาทบริเวณหน้า อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าสะท้อน  
งบประมาณ  480,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฟุตบาทบริเวณหน้า อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบล 
ท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างฟุตบาท  พร้อมคันทางสำเร็จรูป  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  
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ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม
เรื่อง  พิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พั น แ ต่ มี ค ว าม จ ำ เป็ น ต้ อ ง ใช้ จ่ า ย เงิ น นั้ น ต่ อ ไป อี ก  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ โดยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภาฯ ๔.3  เรื่อง  การพิจารณาการรับมอบบ่อน้ำบาดาล  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   
ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  
รูปแบบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จากสำนักทรัพยากรน้ำ
บาดาล  เขต ๖  ตรัง  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๒  แห่ง 

๑) บริเวณที่ดินนางวรรณี  จิตรักดี  ณ  บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่  ๒  ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่   
๐๓๘/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๓๒ 

๒) บริเวณที่ดินนายเชน เทือกสุบรรณ ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่  
๐๕๕/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๒๑ 

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   สำหรับบ่อบาดาลทั้ง ๒ แห่ง ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) 
เป็นการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง ครับ 

ประธานสภาฯ   มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง บ่อบาดาลทั้ง ๒ ลูก ผมขอมถามว่ารับมาแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาหรือไม่ หรือผู้ที่ได้รับน้ำเฉพาะ
บริเวณของพ้ืนที่นั้นหรือไม่ครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   บ่อบาดาลจะมีกลุ่มเกษตรเป็นผู้ดูแล แต่รายชื่อกลุ่มเกษตรไม่ทราบว่ามี
ใครบ้างต้องสอบถามจากนายพินัย  กุศลชู ครับ 
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ประธานสภาฯ   บ่อบาดาลมีด้วยกันทั้งหมด 2 ลูก นะครับ จะมีรายชื่อผู้ใช้น้ำของกลุ่ม
เกษตรนะครับว่ามีใครบ้าง  

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ผมต้องการทราบว่าหากไม่ผ่านสภากับผ่านสภา ถ้าหากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนรับก็จะทำให้มีค่าใช้จ่าย การเอางบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไปใช้ในการบำรุงรักษาผมเกรงว่าผู้ที่ไม่มี
รายชื่อสามารถไปใช้น้ำที่บ่อบาดาลทั้ง ๒ ลูกนี้ได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   ในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่าชาวบ้านทั่วไปสามารถใช้น้ำได้หรือไม่ครับ  

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   ในการส่งมอบบ่อบาดาลทั้ง ๒ แห่งนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เมื่อรับมอบแล้วให้ดำเนินการส่งมอบต่อให้กับกลุ่มเกษตรกร เพ่ือกลุ่ม
เกษตรกรจะได้เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง   เรียนท่ านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผม           
นายสุรพล  แผ้วบาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1
บ้านนาค้อ ผมได้พูดคุยกับนายพินัย  กุศลชู เรื่องการใช้น้ำ ซึ่งจะใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตร หากมีผู้ต้องการใช้น้ำแต่ไม่มีรายชื่อจะหาทางออกอย่างไร  

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง            หากเจ้าขอที่จะขอใช้น้ำ จะต้องดำเนินการเรื่องซื้อท่ออุปกรณ์ทุกอย่าง
เองครับเพราะกลุ่มเกษตรจะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟ ครับ 

ประธานสภาฯ    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องการพิจารณาการ
รับมอบบ่อน้ำบาดาล  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
บาดาลเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง  รูปแบบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  เขต ๖  ตรัง  กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๒  แห่ง 

๑) บริเวณที่ดินนางวรรณี  จิตรักดี  ณ  บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่  ๒  ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่   
๐๓๘/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๓๒ 

๒) บริเวณที่ดินนายเชน เทือกสุบรรณ ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่  
๐๕๕/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๒๑ 

ผมขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบบ่อน้ำบาดาล  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง        
ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  
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รูปแบบที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  
เขต ๖  ตรัง  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๒  แห่ง 

๑) บริเวณที่ดินนางวรรณี  จิตรักดี  ณ  บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่  ๒  ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่   
๐๓๘/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๓๒ 

๒) บริเวณที่ดินนายเชน เทือกสุบรรณ ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบล  
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามบันทึกการส่งมองเลขที่   
๐๕๕/๒๕๖๑ หมายเลขบ่อ ๖๑๐๖A๐๒๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายจรงศักดิ์  
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒         
บ้านบ่อกรัง หินที่บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด บริจาคให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน 500 คิว เพ่ือนสมาชิกประชาชนเดือดร้อนสามารถขอมาใช้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผมไม่ทราบว่าบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ให้หินมากี่คิวขอไปเท่าไหร่แล้ว
ผมก็ไม่ทราบบางทีให้แล้วก็ไม่มีรถบรรทุกต้องรอรถบรรทุกของนายกอย่างเดียว 

นายมงคล  นิลจันทร์  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผม นายมงคล    
นิลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู 
ที่ผ่านมานายกไปรับปากกับชาวบ้านนะครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผมขอฝากเรื่องการเข้าร่วมพิธีสำคัญ ซึ่งผมได้รับการตำหนิมาว่าสมาชิกสภา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆของทางอำเภอ
พุนพินที่ได้จัดในวันสำคัญต่างๆ ครับ เพราะสำหรับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแบ่งกัน
ไปร่วมงานรัฐพิธีทั้งหมด ๔ ชุด ครับเพ่ือหมุนเวียนกันไปร่วมงานรัฐพิธีที่ทาง
อำเภอพุนพินจัด 

ประธานสภาฯ  ครับ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนจะปรึกษากันอีกครั้งนะ
ครับเพ่ือจัดสมาชิกเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ  ไม่ทราบว่ามีเพ่ือสมาชิกท่านใดมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ  หากไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑6.00 น. 
  
 
 
      ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ  ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
           โอฬาร  นะมะ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 
 
 


