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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/2562  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 

วันที่  ๒3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 13 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 1 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              3        คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชุม 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
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 ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรลั 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
ประณตี  คงด ี
เสมา  ธรรมบด ี
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   
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายวีระยุทธ  วังแช 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทา่สะท้อน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
วีระยุทธ  วังแช 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖2  คร้ังที่ 2  ประจำปี 25๖2 

วันที่  ๒3  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖2 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.3๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑3 คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. ๒๕6๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖2 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖2   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖2 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖2 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
 4.2 เรื่อง พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ ราย นายเอกชัย  
หวังมุทิตากุล 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่พิจารณา 
  ๕.๑  เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในโครงการโอนตั้งจ่าย

รายการใหม่  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  โครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน 

  5.2 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโพเดียม 

  5.3 เรื่อง พิจารณาการขอใช้พ้ืนที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน (หลังเก่า) เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอาย ุ  

 ระเบียบวาระ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
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ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖2  ครั้งที่ 1 
ประจำปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖2  ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 
14  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วาระท่ี ๒  และวาระท่ี ๓ 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 และที่ ประชุมมีมติ เป็น เอกฉันท์รับหลักการแห่ ง           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และได้
กำหนดยื่นคำแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติแถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 256 3  ต่อคณะกรรมการแปรญั ตติ   ระหว่างวันที่               
15  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2562  เวลา  
16.30 น.  และให้คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕62  เพ่ือจะได้นัดประชุมสภาพิจารณาใน
วาระที่สองและวาระที่สามต่อไปนั้น ในระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2562  
เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2562  เวลา  16.30 น.  ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด  และบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้
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ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ๒๕62  
ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าวนั้น  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์    
ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 

ประธานสภาฯ สำหรับรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านแล้ว ก่อนพิจารณาในวาระ
ต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา          
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหญ่
ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

  ขอเชิญประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อไปเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ีสองหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในวาระท่ีสอง 
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ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในวาระที่สอง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๕๒   ผมขอให้ที่ประชุมลงมติ             
ในวาระที่สาม ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  หรือไม่  โดยการให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑1 เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอเข้าสู่ เรื่องท่ี  4.2 

 4.2 เรื่อง พิจารณาการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐรายนายเอกชัย     
หวังมุทิตากุล 

ประธานสภาฯ ผมขอเชิญคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งให้ลงพ้ืนที่ในการดำเนินการศึกษาผลกระทบที่
มีในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผมขอทราบรายละเอียดครับ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายวิทยา  คงรอด ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ผมขอให้คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งให้ลงพ้ืนที่
ศึกษาผลกระทบของการดูดทรายในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ไม่ทราบว่าผล
การศึกษาผลกระทบเป็นอย่างไรรายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตามที่ผมได้เสนอให้ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลถึง
ผลกระทบของการดูดทรายในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ในการประชุมครั้งที่
แล้วนั้น ผมได้ลงพ้ืนที่กับสมาชิกหมู่ที่  ๓  ได้พบกับอดีตสมาชิกฯ  หมู่ที่  ๔,  
ชาวบ้านหมู่ที่ ๔  และผู้ประกอบการ  ผมได้สอบถามถึงวิธีการในการดูดทราย 
ชาวบ้าน ชื่อปลา  ก็ได้อธิบายให้เข้าใจว่าดูดทรายแบบขุดเจาะโดยใช้เรือ ผมก็ได้
สอบถามต่อว่า การดูดทรายจะไปกระทบการสัญจร การเดินเรือหรือผู้เดินเรือหา
ปลา ผู้ประกอบการก็รับรองว่าจะไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของ
ประชาชนที่ใช้แม่น้ำร่วมกัน แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจ ขอเอ่ยนาม นายสมนึก  เพชรหิน 
อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ว่าจะไม่ให้ชาวบ้านที่
ประกอบกิจการประมงท่ีใช้ลำน้ำร่วมกันไม่ให้ได้รับผลกระทบ 

ประธานสภาฯ ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ บ้านหนองจอก เจ้าของกิจการรับปากกับ
ชาวบ้านไว้อย่างไรต้องทำตามที่รับปากกับชาวบ้านไว้ครับ 
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นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายเสมา  ธรรมบดี ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ผมได้พูดคุยกับนายเอกชัย หวังมุทิตากุล ใน
การดูดทรายนั้นจะใช้เรือดูดทราย จะดูดทราย ๒ ถึง ๓ วันแล้วหยุด ไม่ได้ดูดทราย
ทุกวัน จะลำเลียงด้วยเรือใช้หัวดูด ไม่ได้ใช้คนดูดทรายเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ 

ประธานสภาฯ ขอให้ช่วยกันตรวจสอบอย่าให้เข้าใกล้ตลิ่งสำหรับการดูดทรายของ นายเอกชัย  
หวังมุทิตากุล ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการและสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืนจะเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือข้อเสนอเพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ หากไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมผมขอมติจากที่ประชุมด้วยการ    
ยกมือครับ 

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายของนายเอกชัย  หวังมุทิตากุล   
ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง                                                                                                                                          

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่พิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในโครงการโอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน 

ประธานสภาฯ ขอให้นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 ตามที่ได้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายรายการใหม่  
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  เดิม โครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยการดำเนินการติดตั้งผ้าม่าน ๒ ชั้น แบบ
ผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด และ
ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ชุด ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดตั้ งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ภายใน
สำนักงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยการดำเนินการ
ติดตั้งผ้าม่าน ๒ ชั้น แบบผ้าโปร่งและผ้าทึบ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๑.๖๐ 
เมตร จำนวน ๑5 ชุด และขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร จำนวน 10 
ชุด ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ 
๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนการติดตั้งแต่วงเงินงบประมาณยังคงเท่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติจากที่ประชุมด้วยการ
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ด้วยคะแนนสียง 11 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 5.2 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อ
โพเดียม 

ประธานสภาฯ ขอให้นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เดิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโพเดียม ตั้งไว้ 26,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
ค่าจัดซื้อโพเดียม จำนวน 2 ชุด ทำด้วยไม้ + อะคริลิค ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด 

  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป      
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโพเดียม ตั้ งไว้ 
26,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   ค่าจัดซื้อโพเดียม จำนวน 2 ชุด ทำด้วยอะคริลิค 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด 

  เนื่องจากตามที่ได้ระบุคุณลักษณะของโพเดียมที่ทำด้วยไม้+อะคริลิค นั้นไม่
สามารถหาได้และมีราคาแพงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโพเดียมทำด้วยอะคริลิค เพ่ือความสะดวกในการ
จัดหาตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติจากที่ประชุมด้วย
การยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อโพเดียม ด้วยคะแนน
เสียง 11 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 5.3 เรื่อง พิจารณาการขอใช้พื้นที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน (หลังเก่า) เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. การขอให้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลังเก่าต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หากให้ใช้อาคารแล้วจะให้ใช้อาคาร
ไหนครับเพราะอาคารหลังเดิมชำรุดอยู่ ถ้าให้ไปแล้วถ้าสร้างเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
หากให้ไปแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อนจะใช้งบประมาณส่วน
ไหนในการดูแลบำรุงรักษา แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้ก็เกรงว่าจะมีผู้ที่ติดยาจะเข้าไป
มั่วสุม อาจทำให้เกิดความเสียหายจะทำอย่างไร 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  ผมเองยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอสมควร เห็น
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กำนันพูดว่าเอาไว้ใช้จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน ผมจะขอเอาเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน     
ผมขอให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน ว่ามีการตอบรับจากที่ประชุมหมู่บ้านอย่างไร 
แล้วจะมานำเรียนต่อสภาแห่งนี้ให้ทราบอีกครั้งครับ 

นายสุระพล  แผ้วบาง เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายสุระพล  แผ้วบาง ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ถ้าหากโอนให้แล้วใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ผมว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน
น่าจะเข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ   

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ   

 ขอพักการประชุม 5 นาทีนะครับ 

พักการประชุม 5 นาที  

 เมื่อครบเวลาเวลาพักประชุม 5 นาที ประธานสภาฯ  เรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าห้อง
ประชุมเพ่ือทำการพิจารณาต่อ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน ผมขอเสนอให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง 

ประธานสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ 

ผู้รับรอง 1. นายสุระพล  แผ้วบาง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ  
 2. นายสมศักดิ์  จรัล       สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม
ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเรื่องการขอใช้พ้ืนที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน (หลังเก่า) เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ นำเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายก อบต.  ในการพิจารณาข้อ 4.2 ทำบันทึกให้ด้วยว่าไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและไม่มี
ผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาไม่อย่างนั้น  เรื่องกระทบมาถึงผมเพราะนายกเป็นผู้ลง
นามอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เพ่ือเป็นหลักฐาน ให้ผมสามารถอนุมัติให้ได้ เพราะเรา
เลื่อนเพ่ือการไปศึกษาถึงผลกระทบ ถ้าอนุมัติทำเฉยๆ เท่ากับเรื่องมาตกที่ผมคน
เดียว ให้บันทึกไว้ในการประชุมด้วยครับ แล้วคณะกรรมการที่ลงนามการลง
ตรวจสอบพื้นท่ีให้ด้วยครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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ตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  เรื่องบ่อทรายท่านนายกไม่สบายใจ ผม
เสนอให้สมาชิกไปดูเรื่องตลิ่งพัง  การคมนาคมทางเรือที่ตรงข้ามใช้สัญจร ผมได้ไป
พูดคุยกับผู้ประกอบการพร้อมสมาชิกหมู่ที่ ๔   เขาก็รับปากและได้พูดคุยกับ
สมาชิกท่ียกมือขอเวลาศึกษากับอดีตสมาชิกสภาแล้วครับ 

นายก อบต. ขอให้ลงชื่อในรายงานการประชุมด้วยครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน     
กระผม นายเสมา  ธรรมบดี ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ท่าสะท้อน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ผมขอฝากเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยครับ กล้อง
วงจรปิดตรงบ้านของผู้ใหญ่ชูชาติ  ศรีเทพ ตรงนั้นเป็นที่สัญจรและเป็นสี่แยกผม
ห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ  

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุก
ท่านครับ  และขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.00  น. 

 

       ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ    ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
 
 
 
 
                                                            โอฬาร  นะมะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

 
 

 
 
 

 
 


