บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/2563 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2563
วันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
-----------------------------ลำดับ

ชื่อ – สกุล
ผู้มาประชุม
1 นายโอฬาร นะมะ
2 นายสุรพล แผ้วบาง
3 นายสมศักดิ์ จรัล
4 นายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน
5 นายเสมา ธรรมบดี
6 นายสมเหียะ สระทองไหม
7 นายมงคล นิลจันทร์
8 นายสายสัมพันธ์ ศรีบุรุษ
9 นายวิทยา คงรอด
10 นายวิษณุ จันทร์เขียว
๑๑ นายฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อ
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ผู้ไม่มาประชุม
1 นายสารยุทธ พรหมอุบล
๒ นางปราณีต คงดี
3 นายอุสมาน อิสิงห์จันทร์
ลำดับ
1
2

ชื่อ – สกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายธวัชชัย ทองตำลึง
นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

3
4
5

นางนงลักษณ์ ชูแดง
น.ส.ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์
นางสาวจันทร์ธิมา เกื้อคีรี
รวม

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๗
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน
ตำแหน่ง

โอฬาร นะมะ
สุรพล แผ้วบาง
สมศักดิ์ จรัล
จรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน
เสมา ธรรมบดี
สมเหียะ สระทองไหม
มงคล นิลจันทร์
สายสัมพันธ์ ศรีบุรุษ
วิทยา คงรอด
วิษณุ จันทร์เขียว
ฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อ
หมายเหตุ

รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 4

ลา
ลา
ลา

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.ท่าสะท้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

สมาชิกสภา อบต.
ผู้มาประชุม
ผู้ลาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

หมายเหตุ

14
11
3
5

ธวัชชัย ทองตำลึง
ชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
นงลักษณ์ ชูแดง
ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์
จันทร์ธิมา เกื้อคีรี
คน
คน
คน
คน
คน

หมายเหตุ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/2563 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2563
วันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
-----------------------------เปิดประชุมเวลา 1๓.3๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑1 คน
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัง ครับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม
ประธานสภา อบต.

สวั ส ดี ค รั บ คณะผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ท่าสะท้อน ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุม นะครับ
การประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕63

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.1 พิจารณายกเลิกการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายไทรงาม หมู่ ที่ ๔ บ้ านหนองจอก ตำบลท่าสะท้ อน อำเภอพุ นพิ น จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๔.๒ พิจารณาแก้ไขรายการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔.๓ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการ
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔.๔ พิจารณารับมอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายไวโชว์ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน เชื่อมตำบลวัดประดู่ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔.๕ รั บ ทราบบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) การจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑)
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ที่ประชุมฯ

4.6 พิ จ ารณากำหนดสมั ย ประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ท่าสะท้อน ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัย แรก
ประจำปี พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภา

ที่ประชุมฯ

เชิญ เลขานุการสภา ครับ
อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖2 ครั้งที่ 1
ประจำปี 25๖2 เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖2) ต่อที่ประชุม
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/25๖2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖2 เมื่อวันที่
๒4 ธันวาคม ๒๕๖2 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ ...หากไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่พิจารณา

ประธานสภาฯ

4.1 เรื่องพิจารณายกเลิกการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายไทรงาม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิก สภาทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์
ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นตำบล เนื่องจากกองคลั งได้ตรวจสอบการดำเนิน โครงการในระบบพบว่า
มีโครงการค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ไม่ได้ดำเนินการอยู่ 1
โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไทรงาม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก
ตำบลท่ าสะท้ อ น อำเภอพุ น พิ น จั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี ซึ่ งเป็ น โครงการที่ ส ภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 25๖1
อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจ่าย
รายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน โดยการปรับปรุงลงหินคลุก
ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ ย 0.15 เมตร
มีพื้นที่ผิวจราจร 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
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ส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท และ
ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ในการประชุมคราว
เดียวกัน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภาได้
มีมติในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/2562 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๒
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. 256๒ อนุ มั ติ ให้ จ่ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการ
ยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบล
ท่าสะท้อน งบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนผิว
จราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน พื้น
ทางหินผุกว้าง 6.40 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร
ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับ
โครงการเดิมและได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอมติต่อสภาในวันนี้ เพื่อ
ขอยกเลิ กโครงการเดิม คือ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4
บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท ครับ
ประธานสภาฯ

หมายความว่าโครงการลงหินคลุกถนนสายนี้จริงๆ แล้วได้ดำเนินการแล้วโดย
ใช้งบเงินสะสม แต่ในระบบบัญชียังค้างโครงการเดิมอยู่ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนก่อนเพื่อการลบโครงการนี้ออกจากระบบ
ใช่หรือไม่ครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

ใช่ครับ เพราะถ้าหากไม่ยกเลิกก็จะไม่สามารถลบโครงการดังกล่าวออกจาก
ระบบได้ ซึ่งมันจะเกิดการซ้ำซ้อนครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าในที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้
ยกเลิ ก โครงการปรับ ปรุงถนนลงหิ น คลุ กสายไทรงาม หมู่ที่ ๔ บ้ านหนองจอก
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการค้างจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิก โครงการค้างจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนนลง
หิ น คลุ ก สายไทรงาม หมู่ ที่ ๔ บ้ านหนองจอก ตำบลท่ าสะท้ อน อำเภอพุ นพิ น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท
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ประธานสภาฯ

4.2 เรื่องการพิจารณาแก้ไขรายการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ต ามข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

น.ส.ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์
พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตามบันทึกรายงานการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.
2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลท่ า สะท้ อ นโอนตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ. 2543 ข้อ 28
โครงการที่ 1.4 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้ าถนน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้ อน หมู่ ที่ 2 ตำบลท่าสะท้ อน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้ นที่ ค.ส.ล. ไม่ น้ อยกว่ า
750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่ วนตำบล
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่
91 หน้า 63)
เนื่ องจากงานดังกล่ าวข้างต้นเป็นการดำเนินการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่อาคาร
สำนักงาน ดังนั้น จึงควรตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นประเภทอาคารต่างๆ ไม่ใช่ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และโครงการเดิมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ได้ตั้งจ่ายไว้
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน งบลงทุ น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ งานก่อสร้างครั้งนี้ควรจะตั้งจ่ายไว้
ในประเภทเดียวกัน จึงขอแก้ไขรายการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ มชน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทอาคารต่ างๆ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะท้อน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้ นที่ ค.ส.ล. ไม่ น้ อยกว่ า
750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่ วนตำบล
ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
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ถาวร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รายการที่
91 หน้า 63)
ประธานสภาฯ

เป็นการโอนตั้งงบประมาณผิดงานนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆ ยังคงเดิม ไม่ทราบว่า
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้
แก้ ไ ขรายการโอนงบประมาณรายจ่ า ยตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการยกมือครับ

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขรายการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้ง
จ่ายรายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากเดิม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 425,000 บาท แก้ไขเป็น โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 425,000 บาท

ประธานสภาฯ

4.3 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการจ่าย
ขาดเงิน ทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจงครับ

น.ส.ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์
พัฒนประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕62 วันที่ 14 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ อนุมัติการจ่ายเงินสำรองเงิน
สะสม ประจำปี 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้ านบ่อ กรัง ตำบลท่าสะท้อน โดยการ
ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 217.50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,305.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
กองช่างองค์การบริห ารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
723,000 บาท
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จ่ายขาดเงิน ทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปี 2562 เนื่ องจากเป็ น งานที่ อยู่ ในพื้ น ที่ ของอาคารสำนั กงาน อบต.
เช่นเดี ยวกั น จะต้ องเป็ นงานประเภทอาคารต่ างๆ ไม่ ใช่ งานถนน ค่ะ จึ งขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโดยใช้ข้อความดังนี้
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุ น
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างลาน
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 217.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้น ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,305.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้ า ย และป้ า ยโครงการถาวร จำนวน 1 ป้ า ย งบประมาณ
723,000 บาท
ในการคำนวณราคากลางนั้นงานถนนและงานอาคาร ค่า Factor F จะไม่เท่ากัน
เพราะค่า Factor F งานทาง จะสูงกว่า Factor F งานอาคาร ค่ะ
นายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน

เรี ย นท่ า นประธานและเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นครั บ กระผมนายจรงศั ก ดิ์
วงศ์ กิ จ พิ ม าน สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า สะท้ อ น หมู่ ที่ 2
บ้านบ่ อกรัง ถนนในรั้ว อบต. ไม่ทราบว่าได้ผ่านสภาแห่ งนี้หรือยังครับผมเองก็
หนักใจสักนิด ผมเองขออนุญาตเอ่ยนามกำนันสักนิด ในที่ประชุมมีการประชุม
เรื่องต้นปาล์มผมได้มาดูแลเรื่องปาล์ม ท่านกำนันก็ได้ฝากว่าถ้ามีใครล้มต้นปาล์ม
จะไม่ให้ล้ม ผมขอให้นายกได้คุยกับท่านประธานต่อ เดี๋ ยวมีปัญหาผมเองก็หนักใจ
เหมือนกันครับว่าในฐานะเป็นสมาชิกอบต.ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกท่านครับ

นายก อบต.

เรี ย นท่ า นประธานและเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นครั บ กระผมนายธวั ช ชั ย
ทองตำลึง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ก็น่าหนักใจแหละ
ครับ เพื่อนสมาชิกเราทำงานให้ชุมชนทั้งนั้น เราต้องมองภาพใหญ่มาคุยกัน ผมขอ
มติในสภาในการก่อสร้างโดมหรืออาคารอเนกประสงค์ ถ้าเมื่อกำนันไม่ให้สร้าง
ความเจริญจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ผมคุยกับท่านกำนันคำรณเรี ยบร้อยแล้ว ว่าที่
แปลงนี้ ท ำได้ ไ ม่ มี ปั ญ หาเพราะที่ แ ปลงนี้ เราทำเพื่ อ ชุ ม ชนทั้ ง นั้ น ไม่ ใช่ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของใครทั้งนั้น ถ้ามาขัดแย้งตรงนี้การพัฒนาไม่เกิดขึ้นแน่นอน ท่าน
เห็นว่าการสร้าง อบต.ท่าสะท้อน หลังใหม่นี้เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนของเรา ถ้า
มาเป็นห่วงเรื่องปาล์ม 4-5 ต้น มันไม่ใช่หรอกครับ ความคิดแปลกๆ เราก็ลงมติ
แล้วว่าจะก่อสร้างโดมนี้ท่านคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ยกมือให้เราว่าวันนี้ต้องสร้างโดม นี่
ถ้าท่านกำนันสงสัยให้มาถามผมได้เลยครับ ถ้าท่านมาขัดแย้งอย่างนี้มันจะทำยังไง
โครงการ แล้วที่สร้างหลังนี้บ้านยังติด อบต. พวกเราก็ไม่เคยพูดปล่อยให้เขาอยู่ไป
เราก็ไม่เคยพูดที่สาธารณะอยู่ข้าง อบต. ก็อีกที่หนึ่งผมก็ไม่เคยพูด เพราะเป็นสิทธิ
ของเขาแต่ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของ อบต. ท่านไปบอกท่านกำนันเลยนะครับว่าในรั้ว
ของ อบต.ขอเถอะนะครับ ต้นปาล์ม 4-5 ต้น คงไม่เกิดผลดีเท่าไหร่ ผมว่านอก
เขต อบต.คงไม่ขยายออกไปแล้วถ้าสร้างไม่ได้พวกเราก็ไม่ต้องสร้าง
เรี ย นท่ า นประธานและเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นครั บ กระผมนายจรงศั ก ดิ์
วงศ์ กิ จ พิ ม าน สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า สะท้ อ น หมู่ ที่ 2
บ้านบ่อกรัง ผมแค่บอกสิ่งที่กำนันฝากมาผมไม่ได้ขัดแย้ง แต่ท่านนายกรับปาก
กับ กำนั น ว่าท่ านจะปลู ก ปาล์ ม ทดแทนแต่ ท่ านยังไม่ ได้ ป ลู ก แต่จ ะมาโค่ น อี ก

นายจรงศักดิ์ วงศ์กิจพิมาน
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ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ท่านกำนันฝากเรื่องผมมา ผมไม่ได้ติดใจท่านนายก ท่านกำนันมอบให้ผมมาคุย
ท่านก็คุยกับท่านประธานครับ
ในส่วนของเรื่องสถานที่ ที่จะสร้างโดมตามที่ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 ท่านจรงศักดิ์
วงศ์ กิจพิ มาน กล่าวมา ก็ขอฝากให้ ท่ านนายก ไปพู ดคุยกับท่ านกำนันให้ เรียบร้ อย
ก่อนที่นะลงมือสร้างสำหรับรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายนั้นเป็นการตั้งงบประมาณผิดประเภทผิดแผนงาน เราก็มาร่วมกันแก้ไขให้มัน
ถูกต้องนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ยังคงเดิม ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ
ไม่มีสมาชิกท่านใดข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
ให้ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการจ่ายขาดเงิน ทุน สำรองเงิน
สะสม ปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายโครงการจ่ายขาดเงินสำรองเงิ นสะสมปีงบประมาณ 2562 โครงการ
ก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง จากเดิม แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2
บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 217.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
1,305.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่ว นตำบลท่า
สะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสั มพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้า ย
โครงการถาวร จำนวน 1 ป้ า ย งบประมาณ 723,000 บาท แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ก่ อ สร้ า งลานคอนกรี ต อบต.ท่ า สะท้ อ น หมู่ ที่ 2 บ้ า นบ่ อ กรั ง ตำบล
ท่ า สะท้ อ น โดยการก่ อ สร้ า งลาน ค.ส.ล. ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว
217.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,305.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อม
ติ ด ตั้ งป้ ายประชาสั ม พั น ธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ าย และป้ ายโครงการถาวร
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 723,000 บาท

ประธานสภาฯ

4.4 เรื่องการส่งมอบถนนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายไวโชว์ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ าสะท้อน อำเภอพุ นพิน เชื่อม
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิก สภาทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์
ณ ตะกั่ ว ทุ่ ง ตำแหน่ งผู้ อำนวยการกองช่าง รัก ษาราชการแทนปลั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตำบล ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับเพื่อนสมาชิก ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่าน
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การประสานแผนระดับอำเภอมาตามลำดับขั้นตอน ตามระเบียบฯ เพื่อ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไวโชว์ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไวโชว์ หมู่ที่ 5
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุ นพิ น เชื่อม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.05 เมตร
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไวโชว์ หมู่ที่ 5
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายไวโชว์ หมู่ที่ 5
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.05 เมตร
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนลาดยางดั งกล่าวเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทั้ง 3 โครงการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง ให้
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว กรรมสิทธิ์และหน้าที่ในการบำรุงรักษามิได้เป็น
ขององค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี จึ งส่ งมอบถนนทั้ ง 3 โครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน รับมาดำเนินการตามอำนาจ
หน้ าที่ ต่อไป ครับ เมื่อองค์การบริห ารส่ว นตำบลท่าสะท้อนรับมอบถนนทั้ง ๓
โครงการดั ง กล่ า วโดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ท่าสะท้อนแล้ว จะต้องบำรุงรักษาต่อไปซึ่งต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนในการบำรุงรักษาตามอำนาจหน้าที่ ครับ
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

หากไม่ มี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ผมขอมติ ที่
ประชุมในการให้ ความเห็นชอบการรั บมอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล ท์ติก
คอนกรี ต สายไวโชว์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุ นพิ น เชื่อม ตำบลวัด
ประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
รวม 1,615 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ให้รับมอบโครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายไวโชว์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบล
วัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธานสภาฯ

4.5 เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดทำบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม ๑) เชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจงครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิก สภาทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์
ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
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ส่วนตำบล ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านกระผมได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ให้เข้าร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลง
(MOU) การจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster)
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นในจังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี กลุ่ ม ที่ ๑ เมื่อวัน ที่ ๒
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ลงวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ข้อ 2 และ
เพื่ อให้ เป็ น แนวทางเดียวกั น องค์ การบริห ารส่ วนตำบลท่ าสะท้ อน จึงมี ความ
จำเป็นในการนำเรื่องนี้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างจะต้องนำความเห็นนี้ไป
ประกอบการเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป ครับ
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีเพื่อสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

หากที่ ป ระชุ ม ไม่ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ สอบถามเพื่ อ เติ ม ผมขอความเห็ น ชอบ
จากที่ประชุมสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ขอความเห็นชอบ
บันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริห ารจัดการ
มูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๑
ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ป ระชุม มีมติ เป็ นเอกฉันท์ ให้ ค วามเห็ น ชอบบัน ทึ กข้อตกลง (MOU) การ
จัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย (Cluster) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๑

ประธานสภาฯ

4.6 เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่ าสะท้ อ น ประจำปี 2563 และกำหนดสมั ย ประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

เลขานุการสภา

ด้ ว ยวั น นี้ เป็ น สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำปี ส มั ย แรก ของปี พ.ศ.2563
โดยสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า สะท้ อ น จะต้ อ งกำหนดสมั ย ประชุ ม
ตามระเบียบเป็นประจำทุกปี ดังนั้น ขอนำเรียนปรึกษา ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อมี
มติ ก ำหนดสมัย ประชุ ม ร่ว มกั น และขอให้ ท่ านปลั ด ร่ว มเสนอสมัย ประชุ มให้
เป็นไปตามห้วงระยะที่เหมาะสม กับระเบียบต่างๆ และขอให้เลขานุการ ชี้แจงข้อ
กฎหมายครับ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52
มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
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นายสุรพล แผ้วบาง
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่ มต้ น ประชุม สมัย ประชุม สามั ญ ประจำปี ของแต่ล ะสมั ยในปี นั้ น วันเริ่มสมั ย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้ องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ วให้ ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรื อใน
สมัยประชุมวิสามัญก็ได้
เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล แผ้วบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ เสนอให้
เป็นไปตามช่วงวันที่และเดือนตามเดิมครับ
ถ้ากำหนดตามเดิม สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ จะเป็นดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ 16-30 เมษายน 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ 10-24 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ 16-30 ตุลาคม 2563
และกำหนดสมั ย ประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖4
ระหว่าง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างครับ
เรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิก สภาทุกท่านครับ กระผมนายชินรัตน์
ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบล ผมมี ค วามเห็ น ว่ า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ระหว่ า ง วั น ที่ 10-24
สิงหาคม 2563 นั้น จะมีการผูกพันถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้ บริห ารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ ตั้งงบประมาณยอดใดเป็ น
งบประมาณประจำปี แ ล้ ว ให้ เจ้ าหน้ า ที่ งบประมาณรวบรวม และจั ด ทำเป็ น
ร่ า งงบประมาณรายจ่ า ยเสนอต่ อ คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
แต่ จ ากการตรวจประเมิ น LPA ประจำปี 2562 ในด้ านที่ 3 จะมี ก าร
ประเมินติดตามเรื่องการจัดทำงบประมาณของ อปท. ซึ่ง อปท. จะต้องเสนอร่าง
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น ก่อนเดือน สิงหาคม 2560 จึงจะ
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน หากเสนอภายใน 1 - ๑๕ สิงหาคม 2560 จะได้
คะแนนเพียง 3 คะแนน และหากเสนอภายใน 16 สิงหาคม – 31 สิงหาคม
2560 หรือมีการขอขยายระยะเวลา จะได้เพียง 1 คะแนน เท่านั้น
ดังนั้น เพื่อไม่ให้ อบต. เราต้องเสียคะแนนในข้อนี้ไป ผมจึงมีความเห็นว่า
ควรกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ให้เริ่มประชุมก่อนเดือนสิงหาคม
2563 โดยผมขอนำเสนอให้ ก ำหนดระหว่าง วัน ที่ 15 กรกฎาคม - 30
กรกฎาคม 2563 ครับ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างครับ
ไม่มี
หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมในการกำหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 และสมัยประชุม สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖4 ครับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖3 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖4 ด้วยคะแนน
เสียง 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ 16-30 เมษายน 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ 16-30 ตุลาคม 2563
และกำหนดสมั ย ประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖4
ระหว่าง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง อื่นๆ
ไม่ทราบมีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มบ้างครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่ วนตำบลท่าสะท้อนได้ มี ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 1 ราย คื อ นางสาว
จันทร์ธิมา เกื้อคีรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง

นายเสมา ธรรมบดี

เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายเสมา ธรรมบดี
ตำแหน่ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า สะท้ อ น หมู่ ที่ 3 บ้ าน
ท่าสะท้อน ผมขอสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด ตรง 4 แยกบ้านผู้ใหญ่ชูชาติ ครับ
ไม่ทราบว่าเรื่องได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื่องจากการเสียของกล้องวงจรปิดนั้นเกิดจากฟ้าผ่าซึ่งไม่ได้อยู่ในประกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างครับ

นางนงลักษณ์ ชูแดง

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางนงลักษณ์ ชูแดง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ขอฝากเรื่องการสำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ค่ะ ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยของประชาชนตำบลท่ าสะท้อน
เพื่ อนำข้อมูล มาคำนวณภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ในส่ว นของที่ดินนั้นได้ขอ
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ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินและที่ ส.ป.ก. แล้ว แต่สำหรับสิ่งปลูกสร้างเจ้าหน้าที่มี
ความจำเป็นต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล อาจจะมีชาวบ้านสงสัยก็ขอฝากท่านสมาชิก
ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ด้ วยค่ะ ในการลงพื้นที่ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ลงไป
พื้นที่ หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 แล้วบางส่วน สำหรับหมู่ที่ 4 ได้ขอให้นายวินัย คงสำเร็จ
และนายณัฐพงศ์ ช่วยซ้าย ลงไปช่วยสำรวจภาษีสิ่งปลูกสร้างให้ค่ะ ส่วนหมู่ที่ 7
ยังไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก สภา
ทุกท่านครับ ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายฐานิสรณ์ เศรษฐเชื้อ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

โอฬาร นะมะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโอฬาร นะมะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

