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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 1 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              7        คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

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

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบด ี
ปราณตี  คงดี 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
สมเหยีะ  สระทองไหม 
มงคล  นิลจันทร ์
สายสมัพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลท่าสะท้อน 
 

 

ลา 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายประยงค์  เกตกรณ ์
นายวีระยุทธ  วังแช 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   
นางสาวปุญชรสัมิ์  พัฒนประดิษฐ ์
นางนงลักษณ์  ชูแดง 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทา่สะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ภาส  เพชรผ่อง 
ประยงค์  เกตกรณ ์
วีระยุทธ  วังแช 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 
นงลักษณ์  ชูแดง 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2562  คร้ังที่ 1  ประจำปี 2562   

วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑3 คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.๒๕62  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2562  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕62   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
   4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562 
   4.3 พิจารณาการส่งมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน 2 

โครงการ 
   4.4 พิจารณาการขอสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ของชมรมอาสาสมัคร    

สาธารณสุขตำบลท่าสะท้อน 
   4.5 พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ รายนายเอกชัย 

หวงมุทิตากุล 
   4.6 พิจารณาการโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยงบประมาณกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าว

ไทย  
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25๖๑ ครั้งที่ 1 
ประจำปี 25๖2  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖2)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25๖๑ ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖2  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖2 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่....หากไม่มีขอให้ที่ประชุม    
ลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา  
 ๔.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖3   เชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีดังนี้ครับ 
 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562   
  มาตรา 87  งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ

บริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปี
นั้นหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ือขออนุมัติ 
และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 

  ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้
นายอำเภอ   ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ         
ร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ        
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่า      
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณ าร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปีหรือ            
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่า   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไป 

  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ
แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้  
หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

  มาตรา 87/1  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ให้นายอำเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน
เจ็ดคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง  หรือยืนยัน
สาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น   ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน
เป็นสำคัญ 

  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและ
เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร    
ส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน 

  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน
กรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือกรรมการหรือประธาน



~ 4 ~ 
 

 

กรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน 

  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อ
นายอำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย     
ชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอำเภอ 

  ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็วแล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอำเภอ 
หากนายองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลภายในเวลาที่กำหนด ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง 

  มาตรา 87/2  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา
ข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน  ในกรณี เช่นว่านี้ ให้นายอำเภอเสนอ        
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็น       
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้ งหนึ่ ง เพ่ือ          
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
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  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะ
นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ    
ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 

  ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ ข้อบังครับขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ครับ 

นายก อบต. ท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  
ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2  ณ  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 25๖2              

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน  46,606,๖13.55 บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  13,325,24๔.75 บาท 
 1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  18,715,089.78 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จำนวน  3   โครงการ   รวม    871,960.04   บาท 
 1.1.5  รายการทีจ่ะขอกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
 จำนวน   19   โครงการ    รวม  3,186,901.93    บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง   จำนวน    0.00   บาท 
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 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 25๖3 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 
25๖2 

 (1) รายรับจริง จำนวน 32,455,966.82 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                จำนวน     ๑,680,645.๖2  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 366,575.67   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                จำนวน        330,862.21  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน 248,811.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                จำนวน        152,280.๐๐  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                จำนวน                 ๐๐.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                จำนวน    16,466,666.32 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                จำนวน    ๑๓,201,126.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 494,๐๐๐.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จำนวน ๒0,806,๗835.89 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง                จำนวน    ๖,๖79,104.00  บาท 
 งบบุคลากร                จำนวน    7,687,183.00  บาท 
 งบดำเนินงาน                จำนวน    4,135,048.89  บาท 
 งบลงทุน                จำนวน       793,5๐๐.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น                จำนวน                00.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน                จำนวน    1,512,๐00.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                 จำนวน       224,๐๐๐.00  บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                 จำนวน    3,378,100.00  บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                00.00  บาท 
 (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                       จำนวน               0๐.๐0  บาท 
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คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายได้ 
รายรับจริง  
ปี  25๖1 

ประมาณการ  
ปี 25๖2 

ประมาณการ  
ปี 25๖3 

รายได้จัดเก็บ      
  หมวดภาษีอากร 2,012,922.97 2,102,000.00 3,130,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,622,324.86 857,000.00 742,800.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 341,927.57 331,000.00 331,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
407,315.00 350,000.00 350,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,000.00 105,000.00 180,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 154,000.00 50,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 4,557,560.40                                3,795,000.00 4,754,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 18,504,272.54 17,905,000.00 17,846,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,504,272.54    17,905,000.00 17,846,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,957,414.00 14,200,000.00 14,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,957,414.00 14,200,000.00 14,200,000.00 

รวม 37,019,246.94 35,900,000.00 36,800,000.00 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

 25๖1 
ประมาณการปี  

25๖2 
ประมาณการ ปี 

 25๖3 
จ่ายจากงบประมาณ      
  งบกลาง  7,350,566.00 8,325,235.00 8,798,552.00 
  งบบุคลากร 8,331,120.00 11,339,620.00 11,661,720.00 
  งบดำเนินงาน 4,942,627.93 8,175,645.00 9,389,008.00 
  งบลงทุน 3,136,800.00 6,587,500.00 5,454,720.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,678,536.40 1,472,000.00 1,496,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,439,650.33 35,900,000.00 36,800,000.00 
รวม 25,439,650.33 35,900,000.00 36,800,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐,398,920 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 411,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา ๕,359,008 

  แผนงานสาธารณสุข 697,600 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐,๕79,1๒0 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑30,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔25,000 

  ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง  ๘,798,552 

  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓6,8๐0,000 
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งาน 

งาน 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

งบ บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,091,620 2,102,300 7,193,920 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,038,900 2,102,300 5,141,200 

งบดำเนินการ 2,458,000 555,000 3,9013,000 

   ค่าตอบแทน 433,000 240,000 673,000 

   ค่าใช้สอย 1,150,000 210,000 1,360,000 

   ค่าวัสดุ 310,000 105,000 415,000 

   ค่าสาธารณูปโภค 565,000 0 565,000 

งบลงทุน 131,200 60,800 192,000 

   ค่าครุภัณฑ์ 131,200 60,800 192,200 

รวม 7,680,820 2,718,100 10,398,920 

งบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 
งบบุคลากร 136,800 136,800 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 136,800 136,800 
งบดำเนินงาน 275,000 275,000 
   ค่าตอบแทน 5,000 5,000 
   ค่าใช้สอย 170,000 170,000 
   ค่าวัสดุ 100,000 100,000 

รวม 411,800 411,800 



~ 10 ~ 
 

 

งาน 

งาน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบ บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 205,400 1,748,000 1,953,400 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 205,400 1,748,000 1,953,400 
งบดำเนินการ 40,000 1,852,408 1,892,408 
   ค่าตอบแทน 10,000 80,000 90,000 
   ค่าใช้สอย 30,000 837,540 867,540 
   ค่าวัสดุ 0 934,868 934,868 
งบลงทุน 0 37,200 37,200 
   ค่าครุภัณฑ์ 0 37,200 37,200 
งบเงินอุดหนุน 0 1,476,000 1,476,000 
   เงินอุดหนุน 0 1,476,000 1,476,000 

รวม 245,400 5,113,608 5,359,008 

งบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบดำเนินการ 697,600 697,600 
   ค่าตอบแทน 144,000 144,000 
   ค่าใช้สอย 483,000 483,000 
   ค่าวัสดุ 70,000 70,000 

รวม 697,600 697,600 
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งาน 

งาน 

งาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

              

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

งบ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชมุชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 1,9970,500 0 407,100 2,377,600 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,970,500 0 407,100 2,377,600 
งบดำเนินการ 1,651,000 0 1,325,000 2,976,000 
   ค่าตอบแทน 331,000 0 40,000 371,000 
   ค่าใช้สอย 400,000 0 1,150,000 1,550,000 
   ค่าวัสดุ 920,000 0 135,000 1,055,000 
งบลงทุน 2,525,520 2,700,000 0 5,225,520 
   ค่าครุภัณฑ์ 1,004,000 2,700,000 0 3,704,000 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,521,520 0 0 1,521,520 

รวม 6,147,020 2,700,000 1,732,100 10,579,120 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบดำเนินงาน 110,000 110,000 
   ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

รวม 130,000 130,000 

งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบดำเนินงาน 305,000 120,000 425,000 
   ค่าใช้สอย 305,000 120,000 425,000 

รวม 305,000 120,000 425,000 
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งาน 

แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 เหตุผล :  เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึง
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563        
เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 สำหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  25๖3  ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ ซ่ึงใน
การจัดทำประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม ขอเชิญสอบถามได้ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสงสัยหรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3  ในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการ  อภิปรายและลงมติว่าจะรับหลักการ       
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  หรือไม่  

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภา ขออนุญาตนะครับ การพิจารณาประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่รายงานประมาณการ
รายรับในเอกสารตั้งแต่หน้าที่  11  ถึงหน้าที่  13  ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบ
รายรับจริงตั้งแต่ปี  2559-2561  และประมาณการรายรับ  2562-2563  
ถัดไปก็จะเป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขอให้ดูในเอกสารตั้งแต่หน้าที่  14  ถึงหน้าที่  
19  ซึ่งจะพิจารณาไปตามหัวข้อ เพ่ือนสมาชิกทันไหมครับ ต้องใช้เวลาในการ
พิจารณาหน่อยนะครับไม่ต้องรีบครับ 

ประธานสภาฯ การพิจารณารายงานประมาณการรายรับ  และรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  มีเพ่ือน
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติม 

งบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบกลาง 8,798,552 8,325,235 

   งบกลาง 8,798,552 8,798,552 

รวม 8,798,552 8,798,552 
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ประธานสภาฯ ในส่วนของการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ก็จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่รายงานประมาณการรายจ่ายในเอกสารตั้งแต่หน้าที่  20  
ถึงหน้าที่  41  ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงตั้งแต่ปี  2559 -2561  
และประมาณการรายจ่าย  2562-2563  ถัดไปก็จะเป็นรายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ซึ่งมีทั้งหมด ๘ แผนงาน  เพ่ือความสะดวกเชิญเปิดไปหน้าแผนงาน
บริหารงานทั่วไปครับ  ให้ดูตั้งแต่หน้าที่  42-52  งานบริหารทั่วไป และตั้งแต่
หน้าที่  53-59  งานบริหารงานคลัง  ถ้าเพ่ือนสมาชิกสงสัยเชิญสอบถามได้นะ
ครับ และเพ่ือความรวดเร็วจะพิจารณาเป็นแผนงานๆ  นะครับ มีเพ่ือนสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยในแผนงานบริหารงานทั่วไป  ไหมครับ  

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาในแผนงานต่อไป
เลยนะครับ หน้า 60-62  แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีทา่นใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานการศึกษา หน้า 63-70  
ครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ข้ อสงสั ยหรือสอบถาม เพ่ิ ม เติมผมขอเข้าสู่ แผนงาน สาธารณ สุข               
หน้า 71-73  ครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานเคหะและชุมชนครับ 
หน้าที่  74-89  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนครับ หน้าที่ 89-91  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหม
ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ครับ หน้าที่ 91-94  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง
ไหมครับ 
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ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมผมขอเข้าสู่แผนงานงบกลาง ครับ หน้าที่ 
94-97  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ สำหรับในเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕๖3  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีก
บ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยที่จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอเข้าสู่การลงมติ
วาระที่หนึ่ง ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  หรือไม ่ ขอให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญ
ท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังครับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 หมวด 3 ญัตติ 
  ข้อ ๔๓  ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
   (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
   (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้ส่งสำเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวัน
ประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน  แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
กำหนดเวลานัดประชุม  ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น  เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่
ไม่มีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้คำรับรองหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาให้คำรับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ          
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้      
ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

  ข้อ ๔๕ (วรรคสาม)  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ          
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คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

  ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง            
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

  ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอ
ต่อประธานคณะกรรการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิน่รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

  ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 หมวด 4  งบประมาณ 
  ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา

ท้ องถิ่ น ตามแบบและวิ ธีการภาย ในระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใน ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด
ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง                
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  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
  (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข้อ 62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปราย  เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
อยู่ในที่ประชุม 

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา

ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ 105  ภายใต้บังครับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุ คคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอืน่ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ข้อ 107  ภายใต้บังครับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังครับโดยอนุโลม 
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  ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ
ญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 

  ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น     
ครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

  ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

  รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ       
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 

  ข้อ 112  เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทำหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญ
ในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 

  ข้อ 113  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภา
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการ
ประชุมลับ 

  ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ ประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้น
เท่านั้น 

  ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง จะแสดงความเห็นได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาต
หรือขอให้แสดงความคิดเห็น 

  ข้อ 114  ภายใต้บังครับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ
ไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการ
พิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้ขอแปรญัตติไว้ 



~ 18 ~ 
 

 

  ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้ง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ เสนอญัตติ  และผู้แปรญัตติทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 

  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้
แปรญัตติ ไม่มาชี้แจงตามนัดเป็น เวลาเกินกว่าสามสิบนาที  นับแต่ เวลาที่
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำ
แปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการ
ประชุมเรื่องนั้นยัง ไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปร
ญัตตินั้นต่อไปก็ได ้

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกเสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน  ซึ่งตาม
ระเบียบกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

นายมงคล  นิลจันทร์ เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิก กระผมนายมงคล  นิลจันทร์ สมาชิกสภา 
อบต. หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน
ครับ 

นายสมศักดิ์  จรัล เป็นผู้รับรอง 

นายสุรพล  แผ้วบาง เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอให้ เพ่ือนสมาชิกยกมือเพ่ือเลือกจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน  
โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม มีมติ  11  เสียง  ให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ จากมติท่ีประชุม มีมตใิห้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  ๓  คน  เชิญ
เพ่ือนสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ และให้มีผู้รับรอง จำนวน 
๒ คน ครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายสุรพล  แผ้วบาง 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ  

1. นายมงคล  นิลจันทร์  
2. นายวิทยา  คงรอด 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสุรพล  แผ้วบาง ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายวิทยา  คงรอด 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   
 1. นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
 2. นางปราณีต  คงด ี

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก จึงถือว่า นายวิทยา  คงรอด ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ ๓ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายสมศักดิ์  จรัล 
 มีผู้รับรอง 2 คน คือ   

1. นายเสมา  ธรรมบดี 
2. นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
 ได้รับเลือก จึงถือว่า นายสมศักดิ์  จรัล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ คนที ่๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

เลขานุการสภาฯ กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑   นายสุรพล  แผ้วบาง 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒   นายวิทยา  คงรอด 
 กรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓   นายสมศักดิ์  จรัล 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมสภากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  25๖2  เวลา  08.30 น.- ๑๖.3๐ น.  ถึงวันที่  
17  สิงหาคม  25๖2  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - 16.30 น.   

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖2  โดยให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
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และสมาชิกสภาฯ  ผู้เสนอคำแปรญัตติทราบ เข้าร่วมการประชุมแสดงความ
คิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ   และขอนัดประชุมสภา
พิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไป  ในวันที่ ๒3 สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา 
๑๓.๐๐ น.  นะครับ  

 

 4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 

นางนงลักษณ์  ชูแดง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันนางนงลักษณ์   ชูแดง 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ
ขององค์การริหารส่วนตำบลนั้น  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) กรณีที่ปีใดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า (15) ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนำเงินทุนสำรองสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

  กองคลังได้ตรวจสอบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 13,913,255.45 
บาท  

 หัก  สำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 6 เดือน            จำนวน 3,600,000  บาท 
  สำรองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 3 เดือน จำนวน 2,550,000  บาท 
  สำรองสาธารณภัย ร้อยละ 10       จำนวน    776,325.55  บาท 
 คงเหลือ สำหรับจ่ายขาดเงินสะสม                 จำนวน  6,986,929.90  บาท 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสมสภาอนุมัติวันที่ 14 มิ.ย.2562 จำนวน 6,885,000 บาท 
 เงินสะสมคงเหลือใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 จำนวน 101,929.90บาท 

2. ยอดเงินทุ นสำรองสะสม ณ  วันที่  30  กันยายน 2561  จำนวน 
18,715,089.78 บาท 
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(3 5 ,9 0 0 ,0 0 0 x15% = 5 ,385,000 บ า ท )  = (18,715,089.78-
5,385,000 = 13,330,089.78 บาท)  
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 13,330,089.78 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
การจ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
ท่าสะท้อน เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้อ  งถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสำรองเงินสะสม 
ประจำปี งบประมาณ   พ .ศ. 2562  จำนวน  13  โครงการ  เป็น เงิน  
12,859,000  บาท  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  สายหลังเขา   หมู่ที่ 1   บ้านนาค้อ   ตำบล
ท่าสะท้อน   โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 
213.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  852.00 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 
ป้าย  งบประมาณ     499,000     บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   สายช่องหลอด  หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง   ตำบล
ท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 
295.00   เมตร   หนา 0 .20  เมตร  หรื อมี พ้ื นที่  ค .ส .ล . ไม่ น้ อยกว่ า  
1,4750.00  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  และป้าย
โครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ   1,000,000   บาท 

3. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก  สายลานเคี่ยม  หมู่ที่ 2 บ้านบ่อ
กรัง  ตำบลท่าสะท้อน  โดยการลงชั้นหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
1,000.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล      
ท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  และป้าย
โครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ   384,000  บาท 

4 . โครงการขยายเขตประปา   สายหลังเขา  หมู่ที่  2 บ้านบ่อกรัง   ตำบล        
ท่าสะท้อน โดยการขุดแนววางท่อประปา  PE 100  PN 8  มอก.  ขนาด Ø 75 
มม.  ยาว  400.00 เมตร  ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2½"  จำนวน 1 
จุด   ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ½" จำนวน 3 จุด  พร้อมมาตรวัดน้ำพลาสติก  
ขนาด  Ø ½"  จำนวน 3 จุด  พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ     
114,000   บาท 
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5. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก  สายบ้านนายเวียง  หมู่ที่ 3  บ้าน
ท่าสะท้อน  ตำบลท่าสะท้อน  โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ   ขนาดกว้าง 
6.40 เมตร  ยาว 506.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ลงชั้นหินคลุก  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 506.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,036.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.      
ชั้น 3 มอก ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ     
999,000  บาท 

6. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุกสายไทรงาม  หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
จอก  ตำบลท่าสะท้อน  โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง  6.40  
เมตร   ยาว  409.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.70 เมตร  ลงชั้นหินคลุก  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 409.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,454.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 
ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ  1,000,000 บาท 

7. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิกอมุสซอล์ลาฮ์   หมู่ที่ 4  
บ้านหนองจอก  ตำบลท่าสะท้อน  โดยการซ่อมแซมพ้ืนภายในอาคารเรียน ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 14.00 เมตร  รื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งหลังคาใหม่  
ทาสีอาคารทั้งหลัง  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ   400,000  บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนน  ASPHALTIC  CONCRETE  สายฟาร์มหมูครูบานชื่น  
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  โดยการเสริมชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 220.00  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร  ลงชั้นหินคลุก  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 724.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร  ผิวจราจร  
ASPHALTIC  CONCRETE  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 724.00 เมตร  หนา 
0.05 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,620.00 ตารางเมตร วางท่อระบาย
น้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย      งบประมาณ   
1,994,000   บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  สายบ้านนายช่วง  หมู่ที่  6 บ้านห้วยลึก   
ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 
280.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  1,120.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ   649,000  บาท 
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10. โครงการขยายเขตประปา   บ้านห้วยสิทธิ์   หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก   ตำบล   
ท่าสะท้อน โดยการขุดแนววางท่อประปา  PE 100  PN 8  มอก.  ขนาด Ø 75 
มม.  ยาว  1,850.00 เมตร ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø2½ นิ้ว จำนวน 
1 จุด พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  และ
ป้ายโครงการถาวร  จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ   499,000   บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  สายสี่ขีด  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ   ตำบล    
ท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 
540.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  2,700.00 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ    1,498,000  บาท 

12. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ตำบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร  
ยาว 48.00 เมตร  สูง 7.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  และ
ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  3,100,000  บาท 

13. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต   อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง   
ตำบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00  เมตร  ยาว 
217.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  1,305.00 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ   723,000  บาท 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒           
บ้านบ่อกรัง  โครงการที่ 3  ของหมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ทำไมไม่ทำลาดยางต่อไปเลย
ครับ เพราะถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง เสียดายงบประมาณ 384,000 บาท จริงๆ
แล้วทางโรงโม่หินบริจาคหินให้อยู่แล้วนำในส่วนที่เขาบริจาคมาดำเนินการ
ซ่อมแซมก็ได้ครับ 

นายก อบต. เนื่องจากงบประมาณเรามีน้อยจึงต้องทำเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 
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ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562 ด้วย
การยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง 
11 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 4.3 พิจารณาการส่งมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง จำนวน 2 
โครงการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ  

นายก อบต. ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ที่  สฎ 
0022/1856  ลงวันที่ 2  สิงหาคม  2562  เรื่อง  การส่งมอบโครงการเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง  ริมแม่น้ำตาปี  มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าสะท้อน  
ความยาว  87  เมตร  วงเงิน  6,999,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  13  
มีนาคม  2562  และหนังสือที่  สฎ 0022/1857  ลงวันที่  2  สิงหาคม  
2562  เรื่อง  การส่งมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง  ริมแม่น้ำตาปี  โรงเรียน
บ้านหนองจอก  หมู่ที่  4  ตำบลท่าสะท้อน  ความยาว  77  เมตร  วงเงิน  
6,150,000  บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  23  เมษายน  2562  สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อนนำเรื่องการรับมอบโครงการดังกล่าวเข้าประชุมเพ่ือขอมติจากสภาในการ
รับมอบโครงการ 

 ตามความเห็นของผม  โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ถ้าถามว่าเป็นงบที่มาจาก
ตรงไหน เป็นงบอุดหนุนซึ่ งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่ได้เป็น
ผู้รับผิดชอบ เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา นายก อบต.ท่าข้าม ได้โทรหาผมบอกว่า
โครงการส่งมอบงานที่หนองจอกโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังท่านบอกว่าท่านไม่
รับ เพ่ือนสมาชิกดูสิครับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลไปดูแล ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการไม่เคยมา
สอบถามว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ สภาพพ้ืนที่บริเวณ ศพด.มัสยิด
อิกอมุสซอลาฮ์เป็นบ่ออยู่  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนจะต้อง
รับผิดชอบปรับปรุงสถานที่เองอีก แล้วจะให้เรารับได้อย่างไรครับ 

นายจรงค์ศักดิ์   วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  จริงๆ แล้วโครงการในลักษณะแบบนี้เราจะมานั่งอ่านนั่งเทียนไม่ได้
ต้องลงไปดูหน้างาน เรามีมีสมาชิกสภา 14 ท่าน ลงไปดูพร้อมกับสมาชิกในพ้ืนที่ 
ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร น่าจะให้เพ่ือนสมาชิกในพ้ืนที่
อธิบายให้ฟังในฐานะสมาชิกในพื้นที่น่าจะทราบข้อมูลมากกว่าสมาชิกหมู่อ่ืนครับ 

ประธานสภาฯ ผมได้ไปเดินดูแล้วมันไม่ได้มาตรฐาน ถ้าหากเรารับไว้ผมเกรงว่าเราจะเอา
งบประมาณไปบำรุงรักษาโดยใช่เหตุ ถ้าเรารับมาแต่ถ้าไม่รับก็จะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของโยธาธิการและผังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุ กท่ านครับ  กระผมนาย สมเหียะ           
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔          
บ้านหนองจอก โครงการนี้มีมา ๒-๓ ปี แล้ว ดูจากสภาพแล้วมันยังไม่เรียบบร้อย 
ถ้ามันเสียหายขึ้นมาเราต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซม 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้งครับ 

ที่ประชุม ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับมอบ
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทั้ง ๒ โครงการหรือไม่ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทั้ง ๒ โครงการ 

 ๔.๔ พิจารณาการขอสนับสนุน เครื่องปรับอากาศ ของชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าสะท้อน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ  

นายก อบต. ตามหนังสือชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าสะท้อน  ที่  1/2562  ลงวันที่
30  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ขอสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  1  
เครื่อง  เพ่ือติดตั้ง  ณ  ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าสะท้อน  
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน   

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกสภาเสนอความคิดเห็นครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ไม่ทราบว่า
เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเพียงพอแล้วหรือยังครับ 

นายชินรัตน  ณ ตะกัวทุ่ง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่งทุ่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ขณะนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล         
ท่าสะท้อนมีครื่องปรับอากาศเพียงพอแล้วครับ 

ประธานสภาฯ ศพด. มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอแล้วนะครับ  

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ผมได้คุย
กับ อสม. ซึ่งเขาบอกว่าอยากจะขอตั้งแต่รอบที่แล้ว อสม. และ อบต. ต้องทำงาน
ร่วมกัน อสม.ก็ช่วยเหลือสังคม จึงเห็นควรอนุมัติครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  ถ้าให้เครื่องปรับอากาศตัวเก่าแล้วจะหาว่าให้ของเก่าอีก เกรงว่าให้
เครื่องปรับอากาศเก่าไปแล้วพอเสียจะหาว่าให้ของเสียอีก 
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นายก อบต. รพ.สต.ท่าสะท้อน ก็ขอใช้อาคารหลังเก่าแล้ว ตอนนี้ก็รกรุงรัง ผมถามว่าจะใช้ไหม 
ถ้าไม่ใช้จะได้เอาไปทำอย่างอ่ืน พอขอเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเครื่องปรับอากาศมีอยู่ 
๓ เครื่อง คือ ห้องนายก ห้องสำนักปลัด ห้องช่าง ซึ่งเครื่องปรับอากาศติดตั้ง
สำนักงาน จะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่าตัวใหญ่ อสม. ก็ว่าผมว่าให้ของเก่าเอา
เครื่องปรับอากาศไปนอนกอดกัน  ฟังแล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่ เครื่องปรับอากาศเก่าต่อ
ใช้ได้ หรือไม่ถ้ากู้ชีพมาอยู่ที่ อบต.เราก็สามารถนำมาติดตั้งในส่วนนี้ก็ได้ นะครับ 
ความหวังดีของผมกลายเป็นความหวังร้ายสำหรับ  อสม. ผมไม่ทราบว่าเป็น
ความผิดของใครที่มาพูดกับผมกับผู้อำนวยการกองช่างแบบนี้ ซึ่งผมบอกว่าพูดไม่
ดี อาคารเราก็อนุญาตให้ใช้แล้วก็ไม่ปรับปรุงไม่ดูแลชาวบ้านไม่รู้ก็ทำไมถึงปล่อยให้
รก ซึ่งแล้วแต่เพ่ือนสมาชิกนะครับว่าจะให้เครื่องปรับอากาศเครื่องไหน 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  หากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ะท้อนมีแนวโน้มที่จะใช้ใน
อนาคต ก็เก็บไว้ใช้ดีกว่าไหมครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กร ะผมนายสมเหียะ            
สระทองไหมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลท่ าสะท้อน หมู่ ที่  ๔          
บ้านหนองจอก ตามหนังสือ อสม. เขียนขอมาแบบกว้างๆ ก็ไม่ทราบว่าจะขอ
เครื่องเก่าหรือเครื่องใหม ่ไม่ทราบว่าขนาดของห้องกว้างเท่าไหร่ครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติจากที่ประชุมด้วยการยก
มือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ที่เคยใช้งานที่สำนักงานเก่าของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ให้แก่  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล
ท่าสะท้อน  จำนวน ๑ เครื่อง 

 4.5 พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ รายนายเอกชัย 
หวังมุทิตากุล 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ  

นายก อบต. ตามหนั งสื อสำนั กงานที่ ดิ น จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี   ส าขาพุน พิน  ที่  สฎ 
0020.07/4225  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2562  เรื่อง  นายเอกชัย หวังมุทิตา
กุล  ขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ  (ในคลองแม่น้ำตาปี  หมู่ที่ 7  ตำบลท่า
ข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน  พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูด
ทราย  พ.ศ.2546  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝั่งตรงข้าม 

ประธานสภาฯ เชิญเพ่ือนสมาชิกแสดงความคิดเห็นครับ 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  ตามที่มีผู้ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตาม
ลักษณะลำคลองนั้นเป็นเขตของตำบลท่าสะท้อน ตำบลท่าข้าม ตามหลักน่าจะขอ
อนุญาตกับทางองค์การบริหารส่วนตบลท่าสะท้อนด้วย เพราะพ้ืนที่คนละครึ่งกัน 
ผมว่า อบต.ท่าข้าม  ก็ยังไม่ได้อนุมัติทีผมคิดว่า การดูดทรายไม่ถูกต้องตามข้ันตอน 
ล่าสุดการดูดทรายที่นาสารตลิ่งพัง หลังจากนั้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา สมาชิกแต่ละ
ท่านน่าจะไม่เห็นด้วยเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าน่าจะไปศึกษาถึงผลกระทบก่อน
เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามก็ยังไม่ได้อนุมัติ 

ประธานสภาฯ ข้อดีของการดูดทรายก็จะทำให้น้ำไหลได้ดีครับ 

นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขออนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๘ (๒) ให้ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งตรงข้ามให้ความ
เห็นชอบด้วย 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนายจรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  ตามที่นายกพูดก็ถูกครับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงปลาน้ำเสียชาวบ้านก็
อยากได้น้ำดีๆ การดูดทรายเพ่ือการทำธุรกิจการดูดทรายเป็ นการทำลาย
ทรัพยากร ในพ้ืนที่บ้านเรามีทรายน้อยดูดๆ ไปตลิ่งพัง ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ที่มีที่ดิน
อยู่ติดกับแม่น้ำตาปีเกรงว่าตลิ่งจะพัง ผมเห็นควรว่าต้องไปศึกษาก่อนครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๔  บ้านหนองจอก ในพ้ืนที่ 
ที่จะดูดทรายไม่มีชาวบ้านอยู่ครับท่านประธาน มีรายเดียวที่อยู่ใกล้   คือ นาง
ทองคำ ช้อยแสง  ก็ได้เข้าร่วมทำประชาคม  ท่านดูรายละเอียดในเอกสารอยู่
ลำดับที่ ๓๒ อยู่ติดกับโรงงานที่จะสร้างใหม่ของเสี่ยป้องครับ ซึ่งห่างจากตรงนั้น
พ้นวัดประมาณเกือบ ๒ กิโลเมตร จากโรงเรียนก็ ๒ กิโลเมตรกว่าๆ ระหว่างเรือ
ดูดทรายกับการใช้แพดูดทรายมันไม่เหมือนกันครับท่านประธาน แพดูดทรายเขา
จะใช้คนดูด  ดูดเสร็จจะเข้าไปพักตลิ่งเพ่ือเอาไปขาย แต่เรือดูดทรายมันเข้าตลิ่ง
ไม่ได้ มันจะจอดอยู่ตรงกลาง เวลาดูดจะไม่ใช้คนจะใช้ท่อแยงไปดูดทราย นึกถึง
สภาพของขนมครก เป็นการเจาะหลุม และชาวบ้านที่เข้าประชาคมในวันนั้น ผม
ขอเอ่ยนามผู้ช่วยบุญมี  อ้นพันธ์   เขาอยากให้ดูดครับ  เขาอยากให้คลองมันมี
ความลึกน้ำที่เลี้ยงปลาจะได้ไม่ร้อน นี่เรื่องจริงครับที่ทำประชาคมวันนั้น แล้ว
ชาวบ้านคิดว่าเรือวิ่งช่วยทำให้เกิดออกซิเจนในน้ำได้ด้วยเวลาใบพัดตีน้ำ เรือดูด
ทรายไม่ได้ดูดทั้งวัน  ดูดประมาณ ๒ ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับ แต่ถ้าไม่ดูดเดือน ๑๑-
๑๒ น้ำจะท่วม พอหน้าแล้งตามหัวโค้งตลิ่งก็พัง ตรงไหนมีเรือดูดทรายน้ำจะ
เปลี่ยนล่องน้ำทันทีครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ผมเสนอให้
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ไปศึกษาก่อนครับ ขออนุญาตดูดทรายไว้บนตลิ่งหรือเปล่าครับ การเอาทรายมา
กอง  ถ้าผู้เลี้ยงปลาไดร้ับความเสียหายจะรับผิดชอบหรือเปล่าครับ 

นายอุสมาน  อิสิงหจันทร์ เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔  บ้านหนองจอก 
ระยะทางในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร แต่ทางอ่ืนไม่ ใช่
ความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล่าสะท้อน 

นายก อบต. เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตามรายละอ ียดในหนังสือได้มีการทำ
ข้อตกลงกับชาวบ้านหากได้รับความเสียหายจะรับผิดชอบอย่างไรบ้างให้เพ่ือน
สมาชิกอ่านในเอกสารครับ ประชาชนเป็นส่วนสำคัญของหมู่บ้าน มีกรมเจ้าท่าดูแล
คนขับเรือก็ต้องมีใบอนุญาตเหมือนใบขับขี่ มีคนขับเรือมีหัวเรือท้ายเรือ ถ้าเขาไม่
ทำตามแบบมันก็ผิดระเบียบ ผมเสนอให้ตั้งกรรมการให้ลงไปศึกษาโดยตั้ง
กรรมการประมาณ ๔ คนครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์               
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง  ผมขอให้สมาชิกหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยครับ   
นายกอย่าเชื่อทั้งหมด  ผมเคยเจอมาแล้วกับการรับปากชาวบ้านว่าจะรับผิดชอบ
แต่สุดท้ายเขาไม่ทำตามที่ได้ตกลงไว้  ผมเป็นห่วงประชาชนที่ต้องมาเดือดร้อน
เพราะสมาชิกสภา ๑๔ ท่าน แค่การยกมือของพวกเรา ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกใจ
เย็นๆ  ในการพิจารณา  สมาชิกในพื้นที่เห็นด้วยผมก็เห็นด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกหมู่ท่ี ๔ แสดงความคิดเห็นครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย สมเหียะ            
สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔          
บ้านหนองจอก บ้านของผมเองก็ตั้งอยู่ติดแม่น้ำตาปี อยู่เหนือพ้ืนที่ที่จะมีการดูด
ทรายประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกันใช้แม่น้ำร่วมกัน วันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ทางเจ้าของกิจการได้ทำหนังสือมาถึงผู้ใหญ่บ้าน  เพ่ือนำเรื่อง
เข้าที่ประชุมหมู่บ้านเพ่ือทำมติในที่ประชุม  ปรากฏว่า  วันนั้นผมก็ได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย  และในที่ประชุมก็ไม่ได้มีใครคัดค้าน  แต่กังวลเรื่องอาชีพด้านการ
ประมงจะมีปัญหา ทางผู้ประกอบการกับชาวบ้านได้ทำข้อตกลงกันไว้ ๒ -๓ เรื่อง 
ตามที่อยู่ในบันทึกการประชุมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็มีปรสบการณ์ด้านนี้พอสมควร 
การดูดทรายเพ่ือการขยายลำคลองและได้มีการหยุดดูดไปหลายปีแล้ว และช่วง ๒ 
ปีที่ผ่านมา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมอาจเป็นเหตุอย่าง
หนึ่งที่ชาวบ้านเขารับได้ ชาวบ้านมีมติเห็นชอบ ผมในฐานะผู้แทนของหมู่บ้านก็ไม่
กล้าเสนอผิดไปจากนี้ครับ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายวิทยา  คงรอด   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก  สมาชิกใน
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พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ทั้ง ๒ ท่านเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอ่ืนมี
ความเหน็เป็นอย่างไรครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ ทำไมไม่ขอ
อนุญาตกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนด้วยครับ เพราะสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ  อบต.ท่าข้าม  ได้ภาษีครับ ผมขอให้ไปศึกษาก่อนครับ ใช้
เวลา ๗ วัน  

ประธานสภาฯ ถ้าศึกษาก่อนผมขอให้ศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมครั้งต่อไปนะครับ 

นายภาส  เพชรผ่อง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายภาส  เพชรผ่อง   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  สมาชิกหมู่ที่ ๔ เป็นคนในพ้ืนที่ได้
เห็นชอบ  ผมขอเรียนท่านสมาชิกและประธานสภาฯ  เคยมีการดูดทรายเมื่อ ๑๐ 
ปีก่อน  ใช้งบประมาณ ๑๐๐ ล้าน  ดูดทรายที่คลองท่าสะท้อน ในการที่เขาดูด
ทรายไปขาย  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประหยัดงบประมาณในการขุดลอกคลองท่า
สะท้อน อยากให้คำนึงถึงรายชื่อ ๔๙ ราย ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันในการ
ดูดทรายถ้าเกิดความเสียหาย ในการดูดทรายเพื่อให้น้ำไหลคล่อง 

นายก อบต. ผมขอเสนอให้ลงมติถ้าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยการยกมือ 

พักการประชุม ๑๐ นาที 

 เมื่อครบเวลาพักการประชุม ๑๐ นาที ประธานสภาได้เรียกสมาชิกสภาเข้าห้อง
ประชุม 

ปรธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่ านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่ านครับ  กระผมนาย จรงศักดิ์              
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๒          
บ้านบ่อกรัง ผมข้องใจเรื่องประชาคมครับ ประชาคมหมู่บ้านหนองจอก ในรายชื่อ
นี้เป็นประชาคมก่ีคนหรือเป็นชาวบ้านท่านประธานว่าถูกหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ ทั้งหมดเป็นรายชื่อชาวบ้านหมู่ที่  ๔ ครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๓  บ้านท่าสะท้อน ผมก็
ยังข้องใจนะครับ ไม่ทราบว่าหมู่ที่ ๔  มีประชากรเท่าไหร่ครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ ประมาณ ๕๐๐ คน ครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา  ธรรมบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓  บ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ ๔  
มีประชากร  ๕๐๐ กว่าคน มาประชุมไม่ถึง ๑๐ % เลยนะครับ ๔๙ คน มันน้อย 
ถ้ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชากร ๕๐๐ มาประชุม ๔๙ คน 

นายอุสมาน  อิสิงหจันทร์ เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  ๔  บ้านหนองจอก 
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ประชากรหมู่บ้านผมเชื่อว่าไม่ครบหรอกครับไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหนตำบลไหน 
ประชาคมอยู่ในนี้แต่ไม่ได้ใส่ตำแหน่งในการลงชื่อเข้าร่วมประชุม และประชาชนที่
เข้าร่วมประชุมก็เป็นประชาชนที่อยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอกทั้งหมด การไปเอาคน 
๕๐๐ คน มาทำประชาคมผมว่ามันไม่ใช่ครับ 

นาก อบต.  ในการประชุมหมู่บ้านให้ตัวแทนแต่ละหลังคาเรือนเข้าร่วมประชุมไม่ได้นับเป็นคน
ครับ  

ประธานสภาฯ ผมขอมติจากที่ประชุมมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นควรว่าให้เลื่อนการพิจารณาเพ่ือ
ศึกษาก่อนยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการพิจารณาเพ่ือศึกษาก่อน ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง 
ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติให้ เลื่อนการพิจารณาเพ่ือศึกษาก่อน ผมขอเสนอชื่อแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ไปศึกษา  จำนวน ๕ คน ครับ ดังนี้ครับ 

๑. นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
๒. นายสุรพล  แผ้วบาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 
๓. นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง 
๔. นายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน 
๕. นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก 

 ผมขอให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมในครั้งต่อไปนะ
ครับ ซึ่งมีระยะเวลา ๗ วัน 

 4.6 พิจารณาการโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ตาม
หนังสือสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0015/ว 562  
ลงวันที่  1  สิงหาคม  2562  เรื่อง  การโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยงบประมาณกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน  มีจำนวน  1  รายการ  คือ  ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก ขนาด ๖ x ๑๐  เมตร  ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก 
หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะท้อน ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้  อบต. พิจารณาว่าจะ
รับโอนหรือไม่  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า  ขณะนี้มีความชำรุดและได้แจ้งให้ทาง
ผู้รับผิดชอบเข้าดำเนินการซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดำเนินการซ่อมแซม หาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนรับโอนพัสดุมาขณะนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ะท้อนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาครับ 
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ประธานสภาฯ สภาพของพัสดุในขณะนี้ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับโอนพัสดุนะครับ เพราะทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่มีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา         
มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมบ้างครับ 

ที่ปรระชุม ไม่มีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับโอนพัสดุ
หรือไม่รับโอนพัสดุ โดยการยกมือครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยว่าไม่รับโอนพัสดุ 
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับโอนพัสดุระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก ขนาด ๖ x ๑๐  เมตร ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก      
หมู่ที่  ๖ ตำบลท่าสะท้อน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานพลังงานจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  และให้แจ้งมติให้สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ ผมขอหารือ
เรื่อง  การใช้สนามฟุตซอลครับ  มีผู้ เข้าไปเล่นกีฬาเกือบหกโมงเย็น  ช่วงนี้  
๑๘.๔๐ น. ก็มืดแล้ว ซึ่งไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างขอฝากด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอฝากผู้อำนวยการกองช่างด้วยนะครับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่สนามฟุตซอล       
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ  มีอะไรจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๖.๑๕  น. 
 
 
 
      ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ     ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  

 
 
 
                                                            โอฬาร  นะมะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


