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รวม  สมาชิกสภา อบต.  ทั้งหมด  14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน    14 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน    0  คน 
  ผู้ลาประชุม จ านวน    0  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   5  คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 

- 
 
- - 

 

 
- 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
นายวีระชัย  พันธ์ประทุม 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
นายยุทธนา  แสงสุวรรณ 
นายชรินทร์  พรหมรัตน ์

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
รองนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ตัวแทนบริษัท 
ตัวแทนบริษัท 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
วีระชัย  พันธ์ประทุม 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ยุทธนา  แสงสุวรรณ 
ชรินทร์  พรหมรตัน ์
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เปิดประชุมเวลา  ๑3.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑4 คน  ครบ
องค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้ องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๗   แก้ ไข เพ่ิ ม เติมถึ ง  (ฉบับที่   ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๔   นายฐานิ ส รณ์   เศรษฐเชื้ อ                 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

 นายโอฬาร  นะมะ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เป็น
ประธานในที่ประชุม โดย มีผู้มาประชุม ๑4 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม         
ได้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561                

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่พิจารณา 

 4.1 เรื่อง การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1 

 4.2 เรื่อง พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน
ต าบลท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61    
เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด
ต้องการแก้ไขหรือไม ่
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มติที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภา อบต. ขอแก้ไข  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  ๑2  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา   

ประธานสภาฯ ส าหรับในวาระนี้ไม่มีเรื่องติดตามผมขอข้ามไประเบียบวาระท่ี ๔ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีพิจารณา 

ประธานสภาฯ เรื่องพิจารณาเรื่องที่  1   การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561   เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเชิญครับ 

เลขานุการสภา ใน ก าร พิ จ ารณ าขอจ่ าย ข าด เงิน ส ะส ม  อ าศั ย อ าน าจต ามระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2547   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

  ข้อ 89  ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ  ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว” 

 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438  
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  และสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุน
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙   

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
และรายละเอียดโครงการที่ต้องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เชิญครับ
   

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา  กระผม  นายธวัชชัย  ทองต าลึง  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน  ขอเรียนชี้แจงว่าประชาชน  หมู่ที่  1 -7 ร้องเรียน        
ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากศาลาประชุมหมู่บ้านและถนนช ารุดสัญจรไป
มาไม่สะดวก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นความเดือดร้อนที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง  และเรื่องเหล่านี้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในด้านการบริการชุมชนและสังคม  เป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน แต่จาก
การตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการแก้ปัญหาในบริเวณท่ีประชาชนร้องเรียนไว้         
และหากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ในปีหน้า  ก็เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้า
เกินไป  จึงขอน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาแห่งนี้  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ประกอบกับ
หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438  
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 1.  ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้  ณ วันที่ ๒7 มีนาคม 2561  หลังจาก
ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว
จ านวน  14,582,900.68  บาท 

 2.  ส ารองจ่ าย เงินสะสมที่ มี ภ าระผูก พันแล้ ว   แต่ยั งไม่ ได้ จ่ าย            
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 00.00  บาท 

 3.  ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประมาณ  3  เดือน  จ านวน     
2,4๐๐,๐๐๐  บาท 
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 4.  ส ารองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์  จ านวน  1,565,700.00  บาท 

 5.  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  10% จากยอดเงินสะสมคงเหลือ  
จ านวน  1,061,720.06  บาท 

 6.  คงเหลือเงินสะสมทีน่ าไปใช้ได ้ จ านวน  9,555,480.62 บาท 

 7.  ทุนส ารองเงินสะสม  ณ วันที่  ๒7 มีนาคม 2561  จ านวน           
17,603,649.12  บาท 

 ส าหรับโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  
2561  เป็นโครงการประเภทปรับปรุง เพ่ือการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  จ านวน  9  โครงการงบประมาณ 6,995,000.00 บาท          
ตามรายละเอียดที่กองช่างได้ประมาณราคา ในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่
ประชุมแล้ว  ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน ติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ปาาย และปาาย
โครงการถาวร จ านวน ๑ ปาาย งบประมาณ ๕๒๔,๐๐๐ บาท 

2.  โครงการถมดินยกระดับบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการลงชั้นหินผุถมยกระดับ ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร    
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๕.๑๐ เมตร พร้อมเกรดปรับบดอัด ตามแบบ
แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่ าสะท้อน พร้อมติดตั้ งปา าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ปาาย และปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ ปาาย 
งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,5๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ติดตั้ง
ปาายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ปาาย และปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ 
ปาาย งบประมาณ ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท  

4.  โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ ๓ 
บ้านท่าสะท้อน ต าบลท่าสะท้อน โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,0๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงชั้นหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,0๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,2๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 
ชั้น 3 มอก. Ø 1.00 เมตร จ านวน ๓ จุด จุดละ 7 ท่อน  ตามแบบแปลน    
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์
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โครงการ จ านวน ๑ ปาาย และปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ ปาาย งบประมาณ 
๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท 

5.  โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สาบบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองจอก ต าบลท่าสะท้อน โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ลงชั้นหินคลุก 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ปา าย และปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ ปา าย งบประมาณ 
๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายในบ้าน หมู่ที่  ๕ บ้านเขาพลู 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน    
พร้อมติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ๑ ปาาย และปาายโครงการถาวร 
จ านวน ๑ ปาาย งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท 

7.  โครงการปรับปรุงลงหินคลุก สายฟาร์มหมูครูบานชื่น หมู่ที่  ๕       
บ้านเขาพลู ต าบลท่าสะท้อน โดยการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,0๐๐.๐๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 650.00 
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑0,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่ าสะท้อน พร้อมติดตั้ งปา าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ปาาย และปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ ปาาย 
งบประมาณ 486,๐๐๐ บาท 

8.  โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้ วยสิทธิ์      
หมู่ที่  ๖ บ้านห้วยลึก ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน  ASPHALTIC 
CONCRETE ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ชั้น ๓ มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๘ ท่อน 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน    
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์
โค รงการ จ าน วน  ๑  ปา าย  และปา าย โครงการถาวร จ าน วน  ๑  ปา าย      
งบประมาณ ๙๘๘,๐๐๐ บาท 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยโหด หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน    
พร้อมติดตั้ งปาายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ปาาย และ               
ปาายโครงการถาวร จ านวน ๑ ปาาย งบประมาณ ๑,๐๐๓,๐๐๐ บาท 
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จึงเรียนมายังท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อนทุกท่าน  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อน  
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  หากจะรอตั้งงบประมาณ
ใหม่ในปีหน้า  ก็เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้าเกินไป  จึงไม่อาจรอการจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมา  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที   เกิดประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน โดยตรง          
และเพ่ื อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่ วน ต าบลท่ าสะท้ อน              
มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาด        
เงินสะสม จ านวน  9  โครงการ เป็น เงิน จ านวน   6 ,995 ,000  บาท          
(หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าบาทถ้วน) มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย 
เพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑        
โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เป็ น เอกฉันท์ อนุ มัติ ให้ จ่ ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 25๖๑  เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาศาลการประชุมหมู่บ้านและถนน
ช ารุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก จ านวน  9  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
6,995,000  บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าบาทถ้วน) 

 ประธานสภาฯ  ต่อไปเข้าสู่ เรื่อง การพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างโรงสกัดน้ ามันปาล์ม      
ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัท จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม เชิญตัวแทนบริษัท ครับ 

ตัวแทนบริษัท เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลและ เจ้ าห น้ าที่ ทุ กท่ าน  ใน น ามตั วแท น              
บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน 
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่  ๔ บ้ านหนองจอก ซึ่ งวันนี้จะอธิบาย
รายละเอียดในการก่อสร้างให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ถึง
ลักษณะทั่วไปภาพรวมของโรงงาน ดังเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านในเบื้องต้น 
ด้านหน้าจากถนน แนวถนนจะเป็นลานรับผลปาล์ม วิ่ งเข้าสู่กระบวนการผลิต 
เราจะมีการนึ่งและการสกัดลูกปาล์ม พอสกัดลูกปาล์มเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอน
การบีบ เราก็จะได้น้ ามันและกาก ซึ่งในขั้นตอนการนึ่งจะมี     น้ าเสียในขั้นตอน
นี้ เมื่อได้น้ ามันและกากแล้ว ส าหรับกากทางบริษัทจะน าไปสับ หลังจาก
กระบวนการผลิตเสร็จแล้ว ต่อไปในส่วนของน้ าเสียของโรงงานจะมีอยู่ ๒ บ่อ 
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ด้านหน้า จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียนะครับ และด้านหลังมีระบบบ าบัด
น้ าเสียอีก ๓ บ่อ ส าหรับทะลายปาล์มและเส้นใยปาล์มน ามาเป็นเชื้อเพลิง ผลิต
กระแสไฟฟาา ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายการก าจัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม
ของเสียในที่นี้ หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

 ๑.ทะลายเปล่า ในอดีตทะลายเปล่าเป็นของเสียที่ต้องก าจัดและก่อให้เกิด
มลภาวะ ปัจจุบัน ทะลายเปล่ากลายเป็นทองที่มีค่ามหาศาล น าไปเป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไอน้ าและน าไปผลิตกระแสไฟฟาา 

 ๒. เส้นไยปาล์ม น าไปเป็นเชื้อเพลิงและผลิตกระแสไฟฟาาเช่นเดียวกันกับทะลาย
เปล่า 

 ๓. กะลาปาล์ม ปัจจุบันไม่ถือว่าเป็นของเสียในทางกลับกันกะลาปาล์มสินค้าเพ่ือ
การส่งขาย 

 ๔. กากตะกอนน้ ามัน น าไปอบให้แห้งส่งขายโรงงานอาหารสัตว์ 
 ๕. มลพิษทางอากาศ เกิดจากปล่องควันจาก Boiler เพียงอย่างเดียว ปาองกัน

และรับรองจากผู้ขายซึ่งมีค่าควบคุมไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๖. มลพิษทางน้ า น้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต การล้างเครื่องจักร ซึ่งน้ าเสีย

ทั้งหมดจะถูกจัดให้ไกลไปรวมที่บ่อเก็บน้ าเสีย เพ่ือผลิตก๊าซ (ระบบไบโอแก๊ส) 
แล้วน าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟาา ระบบไบโอแก๊สเป็นระบบย่อยสลายแบบปิด 
ช่วยลดการเกิดกลิ่น ครับ    

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกหมู่ท่ี ๒ ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง จากการที่ได้รับ
ฟังตัวแทนของบริษัท จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด อธิบาย  ผมเองก็เป็นห่วงเพราะที่ตั้ง
โรงงานอยู่ใกล้กับแม่น้ าเพราะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ าประกอบอาชีพเลี้ยงปลาใน
กระชัง ผมจึงมีความเป็นห่วงชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงปลา เรื่องน้ าเสียผมก็พอจะ
ได้ฟังมาบ้าง เนื่องจากพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มนั้น 
น้ าจะท่วมสูง ซึ่งเพ่ือนสมาชิกหมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอกก็เป็นห่วงพอสมควรครับ 
การสร้างโรงงานเป็นเรื่องดี ก็อยากจะให้อยู่ในชุมชน ด้วยการไม่กระทบกระทั่ง
ต่างตนต่างได้ท างานไม่สูญเสียวิถีการด ารงอาชีพของชาวบ้าน ผมขอสอบถาม
สมาชิกหมู่ที่ ๔ สอบถามชาวบ้านหรือท าประชาคมมาแล้วผมขอให้สมาชิกหมู่ที่ 
๔ พูดถึงข้อดีข้อเสียในการสร้างโรงงาน ท าหน้าที่ของเราในการดูแลชาวบ้าน
ด้วย ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ในการพิจารณา ครับ 

ประธานสภาฯ การสร้างโรงงานมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนตรงนี้สมาชิกทุกท่านจะต้องช่วยกัน
พิจารณา เชิญ สมาชิกฯหมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอกครับ 

นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ  กระผมนาย สมเหี๊ ยะ  สระทองไหม       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก     
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางบริษัทได้แจ้งความจ านง ขอสร้างโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์ม ในวันนั้นเราได้ท าประชาคมพร้อม เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเสียเวลา และ
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมซึ่งมีข้อตกลงระหว่างหมู่บ้านกับทางบริษัท 
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ถ้าบริษัทด าเนินการตามข้อตกลงไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า บริษัทต้องท าคัน
ล้อมให้ดี ไม่ให้มีปัญหาภายหลังเพราะหมู่ที่ ๔ มีโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มอยู่แล้ว 
๑ โรงงาน พร้อมทั้งมีโรงงานไฟฟาาท่ีใช้เชื้อเพลิงจากทะลายปาล์มและกากน้ ามัน
ปาล์มน ามาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไบโอแก๊ส  ในหมู่ที่ ๔ ก็มีอยู่แล้วเช่นกัน และให้
ความร่วมมือในการไม่ทิ้งน้ าเสียลงสู่แม่น้ า ผมเห็นว่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรและ
น่าจะเป็นผลดีให้ชาวบ้านมีตัวเลือกในการจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี ๖ ครับ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ   กระผมนาย สารยุทธ  พรหม อุบล              
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จากการที่ได้ฟังการ
บรรยายจากตัวแทนบริษัทนะครับ ผมมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับเรื่องคันดิน 
ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
ปริมาณน้ าที่ท่วม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผมอยากจะสอบถามทางบริษัทว่าจะถมสูง
เท่าไหร่ครับ 

ตัวแทนบริษัท ทางบริษัทได้สอบถามสมาชิกหมู่ที่  ๔ แล้วว่า ทางบริษัทจะท าคันดินให้สูง
เท่ากับระดับน้ าท่วมเมื่อตอนปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ครับ และได้ชี้แจงต่อผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก แล้วว่าจะท าคันให้สูงไม่ให้น้ าจากภายนอกเข้าไปได้ ซึ่ง
คันดินจะกว้าง ๘ เมตร สูงกว่าระดับน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าที่ตั้งโรงงานอยู่ห่างจากแม่น้ าประมาณกี่เมตรครับ 

ตัวแทนบริษัท บ่อบ าบัดน้ าเสียห่างจากแม่น้ าประมาณ ๗๐ เมตร 

ประธานสภาฯ ปล่องควันไม่ทราบว่าสูงประมาณกี่เมตรครับ 

ตัวแทนบริษัท ปล่องควันจะสูงประมาณ ๑๘-๑๙ เมตร ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑ ครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ  ผมต้องการทราบว่า
คันล้อมที่อยู่ใกล้แม่น้ า อยู่ห่างจากแม่น้ าก่ีเมตร ครับ 

ตัวแทนบริษัท เบื้องต้นทางบริษัทได้ด าเนินการวัดระยะห่างแล้วอยู่ที่ประมาณ ๔๐ เมตร ครับ 
นับจากปลายน้ า ซึ่งจะมีบ้านของชาวบ้านอยู่จ านวน ๑ หลัง ครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญครับ 

  นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ   กระผมนาย สารยุทธ  พรหม อุบล              
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  การบ าบัดน้ าเสีย
หลังจากใช้น้ า บริษัทบอกว่าจะท าเป็นขั้นบันไดในขั้นตอนสุดท้าย น้ าส่งตรง      
สู่แม่น้ าหรือมีการหมุนเวียนน าน้ ากลับไปใช้ 

ตัวแทนบริษัท ทางบริษัทมีบ่อส าหรับน าน้ าไปใช้ ทางบริษัทไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ าล าคลอง แต่
บริษัทจะน าน้ าเข้าบ่อบ าบัดเพื่อใช้ในโรงงานจิรัสย์ปาล์ม ครับ 
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นายสารยุทธ  พรหมอุบล เรียนท่ านประธานสภาที่ เคารพ   กระผมนาย สารยุทธ  พรหม อุบล              
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ครับทางบริษัทจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนใช่
ไหมครับ ไม่ได้ปล่อยลงสู่แม่น้ า ตามแบบแปลนที่ได้น าเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

ตัวแทนบริษัท ครับ ทางบริษัทไม่ได้ปล่อยลงสู่แม่น้ า ซึ่งทางบริษัทจะน าน้ าเสียมาบ าบัดใช้ใน
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งในข้ันตอนสุดท้ายจะท าเป็นขั้นบันได ครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางบริษัทจะ น าเข้าสู่ระบบบ าบัด     
น้ าเสียของบริษัทแล้วน ามาหมุนเวียนกลับมาใช้ในโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม  
ความหนาของผ้าปู PE รองพ้ืนบ่อบ าบัดน้ าเสีย หนากี่มิลลิเมตร ครับ 

ตัวแทนบริษทั ความหนาของผ้าปู PE รองพ้ืนบ่อบ าบัดน้ าเสีย หนา ๔ มิลลิเมตร ครับ 

ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม ๑๕ นาที ครับ 

พักประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
เริ่มประชุมต่อเวลา  ๑๔.๔๕ น. 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายโอฬาร  นะมะ  สมาชิกสภา อบต.   
หมู่ที่ ๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ประธานที่ประชุมได้
ด าเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมต่อครับ เชิญสมาชิกหมู่ท่ี ๒ ครับ 

นายรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่  ๒ บ้านบ่อกรัง ผมสงสัย       
การสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม มีนโยบายช่วยชุมชนอย่างไรบ้างครับ เกี่ยวกับ
พนักงาน 

ตัวแทนบริษัท เรื่องของพนักงาน ทางบริษัทจะพิจารณาบุคคลในท้องถิ่นก่อน ครับ 
1. แรงงานช านาญการมากกว่า ๓๐ ต าแหน่ง 
2. จ้างแรงงานระดับพนักงานมากกว่า ๓๐ ต าแหน่ง ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็น

แรงงานไทยหรือต่างชาติ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับ เมื่อทางบริษัทได้
ด าเนินการก่อสร้างโรงงานเมื่อไหร่ แน่นอนว่าจะท าให้ราคาปาล์มสูงขึ้น     
ซึ่งปัจจุบันมีผลกระทบอยู่อย่างน้อย ๑๐ ตัน ๒๐ ตัน มีแน่นอน 

3. ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบงบประมาณ 
4. ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษ ี

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภา
อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต าบ ล ท่ า ส ะท้ อ น   ห มู่ ที่  ๓  บ้ าน ท่ า ส ะท้ อ น                 
เรื่องระบบไบโอแก๊สสลายแบบปิด ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ 

ตัวแทนบริษัท ระบบไบโอแก๊สแบบปิด ส่วนใหญ่โรงงานจะมีกลิ่นของน้ าเสีย เมื่อสลายแบบปิด
กลิ่นของน้ าเสียจะลดน้อยลงหรืออาจจะไม่มีกลิ่นเลย น้ าเสียที่เกิดจากโรงงาน
จะเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียทันที เพราะจะช่วยเรื่องกลิ่นเนื่องจากมีบอลลูน       



~ 10 ~ 
 

 

เมื่อเราฉีดน้ าเข้าไปบอลลูนจะช่วยลดก๊าซต่างๆ  เมื่อน้ าที่ออกจากบอลลูนจะลด
กลิ่นลดสี ก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ครับ 

นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ไม่ทราบว่า
กระแสไฟฟาาที่ผลิตได้ ใช้ในโรงงานหรือเพ่ือจ าหน่ายครับ                 

ตัวแทนบริษัท กระแสไฟฟาาที่ผลิตได้จะใช้ในโรงงานก่อนครับ ระบบไฟฟาาจะแยกเป็นบอลลูน
และน ามาจากกากไยปาล์มและทะลายมาเชื่อมกับวอยล์เลอร์เพ่ือใช้ในโรงงาน
ก่อน ครับ 

ประธานสภาฯ ในการก่อสร้างโรงงานก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ด้วยยุคปัจจุบันการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมาก มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบปาองกัน
ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่น น้ าเสีย ผมก็ขอฝากไปยังทางบริษัทด้วยนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ าเสีย อากาศ กลิ่น และต าบลท่าสะท้อนของเรามีกิจกรรม
มากมายอยากฝากขอความสนับสนุนกิจกรรมของต าบลท่าสะท้อนด้วย ครับ   
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากตัวแทนของ
บริษัทจิรัสย์ปาล์ม จ ากัดบ้างครับ  

ที่ประชุม ไม่มีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ หากสมาชิกสภาไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม เรื่องพิจารณาการ
ขออนุญาตก่อสร้างโรงงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ของบริษัท จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด    
ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติ เป็ น เอกฉันท์ อนุญ าตให้ ก่ อสร้ างโรงงานสกัดน้ ามั นป าล์ ม  ของ            
บริษัทจิรัสย์ปาล์ม จ ากัด ในพ้ืนที่  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ต าบลท่าสะท้อน        
อ าเภอพุพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะในระเบียบวาระอ่ืนๆบ้าง
ครับ เชิญครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ  ผมมีเรื่องที่จะขอ
เสนอให้ด าเนินการซ่อมไฟส่องสว่างถนนของหมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ เป็นล าดับแรก
ครับ เนื่องจากหมู่ที่  ๑ บ้านนาค้อ จะมีกิจกรรมของหมู่บ้านจบปีจบเดือน       
ในวันที่ ๑5 เมษายน ๒๕๖๑ จึงจะขอให้ซ่อมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านนาค้อ
สายโรงเรียนบ้านนาค้อ-หัวถนน และสายบ้านนาค้อ-ควนกลาง เนื่องจากใกล้จะ
ถึงกิจกรรมจบปีจบเดือนของหมู่บ้านแล้วครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับเรื่องไฟฟาาส่องสว่างถนนผมขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ 
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นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ผมขอสอบถาม
1. เรื่องรถน้ าครับไม่ทราบว่าได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนมีรถน้ าคันใหม่ก็จะเป็นผลดีมากส าหรับต าบลเรา 
ไม่ว่าไฟไหม้สวน ซึ่ งช่วงนี้ เข้าสู่หน้าแล้ง บ้านผมก็ได้รับผลกระทบครับ          
ถ้ามีรถน้ าก็จะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับชาวบ้านได้ครับ 

 2. เรื่องบุคลากรของต าบลเรามีน้อยต้องท าหลายหน้าที่ ฝากให้รับพนักงาน
เพ่ิมเติมเพราะบุคลากรมีน้อยงานเยอะผมก็เห็นใจครับ 

 3. เรื่องขยะ ผมดูแล้วไม่สบายตาที่ชาวบ้านเอาขยะใส่ถุงเหมือนโรงงานไม้ที่   
บ้านล่าง เอามาตั้งไว้ที่ข้างถนน ผมเองก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านก็ต้องการที่จะให้
แก้ไขปัญหาในจุดนี้ครับ ส าหรับส่วนที่ดีก็มีแต่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพราะ
มันไม่สะอาดครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามท่านนายกเพ่ิมเติมไหมครับ ท่านนายกจะได้
ตอบค าถามพร้อมกันเลยครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายธวัชชัย  ทองต าลึง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ส าหรับเรื่องไฟฟาาและรถน้ า ผมจะให้ผู้อ านวยการ
กองช่างเป็นผู้ชี้แจง ส่วนเรื่องของบุคลากรนั้น ยังไม่ทราบว่าจะจ้างเพ่ิมเติมได้
หรือไม่เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ของการจ้างพนักงานอยู่ว่าสามารถจ้างได้ไม่เกินกี่
เปอร์เซ็นต์ของข้าราชการ และช่วงนี้บุคลากรของเรางานเยอะเกี่ยวกับระบบ
ประปาเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแต่ละหมู่บ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้      
ต้องเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนทั้งหมด หมู่บ้านแจ้ง
ปัญหาให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนอย่างเดียวไม่ช่วยเหลือตัวเอง 
ซึ่ง พนักงานของเรามีเพียง ๓ คน เดียวน้ าตรงนั้นตรงนี้ไม่ไหลก็ต้องไปแก้ไข
ให้กับหมู่บ้าน ถ้าเพ่ือนสมาชิกมีเวลาช่วยจ้างบุคลากรภายนอกช่วยซ่อมแซม
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านบ้างก็ได้ครับ จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว เรื่องขยะ ขณะนี้ค่าใช้จ่ายเรื่องขยะของต าบลท่าสะท้อนลดลง จากปีละ      
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ปีละ 3๐๐,๐๐๐ กว่าบาท โรงงานไม้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เก็บค่าขยะอยู่ที่ เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งก็แพง
อยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน ฝ่ายบริหารก็แก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง รถเก็บขยะ
เสีย ก็แก้ปัญหาด้วยการจ้างรถข้างนอกมาเก็บขยะ เพราะถ้าช่วยกันคัดแยกขยะ
จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ช่วยกันคัดแยกขยะก็จะท าให้เกิดปัญหาและจะท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ค่าขยะลดลงท าให้
สามารถน างบประมาณมาพัฒนาในส่วนอ่ืนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
รณรงค์การลดขยะตามนโยบายของรัฐ ถ้าเราไม่ท าอะไรเลยมันก็ไม่ได้ ตอนนี้มี
การปรับคือเวลาในการน าขยะมาทิ้ง ให้น ามาทิ้งให้เป็นเวลาตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แจ้งกับชาวบ้าน ไม่ใช่น ามาทิ้งก่อนเวลา เพราะได้แจ้ง
ระเบียบการท้ิงขยะให้ชาวบ้านทราบแล้ว ครับ 
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ประธานสภาฯ เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแลในส่วนที่เป็น
ปัญหาก็น ามาบอกท่านนายก ส่วนไหนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ก็ขอให้ช่วยกัน
แก้ปัญหานะ ครับ เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้อ านวยการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อนได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ เนื่องจากพนักงานของเราไม่ว่าง แต่
ทางกองช่างได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟาาเตรียมไว้ส าหรับด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟาาส่องสว่างถนนไว้พร้อมแล้ว ซึ่งจะเปลี่ยนจากหลอดไฟแบบเดิมเป็นหลอด 
LED  ไม่ต้องใช้สตัสเตอร์ พนักงานจะว่างในวัน พุธและวันพฤหัสบดี เนื่องจาก
ในวันดังกล่าวไม่ได้ท าการจัดเก็บขยะ แต่ก็ให้ช่วยเก็บค่าขยะและค่าน้ า เพราะ
กองคลังเก็บค่าขยะและค่าน้ าไม่ทัน จึงต้องให้นายสมชาย หุราหะนนท์ และ     
นายไพทูล  คลล้ า ช่วยเก็บค่าน้ าและค่าขยะด้วย ส่วนเรื่องไฟฟาาหมู่ที่  ๑       
บ้านนาค้อ จะพยายามให้พนักงานไปท าให้ก่อนส่วนหมู่อ่ืน จะทยอยซ่อมแซมให้
ครับ เพราะพนักงานของเราไม่ว่างจริงๆครับ เรื่องรถน้ า ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ เป็นวันสุดท้ายที่ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารมาเสนอราคา แล้วพิจารณา ซึ่ง
ได้ระบุในร่าง TOR ส่งมอบรถภายใน ๒๐ วัน ก็จะได้รถน้ าประมาณกลางเดือน
เมษายน ครับ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวิทยา  คงรอด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก พนักงานไม่ว่างแต่
สามารถเบิกรถกระเช้าและสมาชิกจ้างบุคคลภายนอกไปซ่อมแซมได้ไหมครับ 

ประธานสภาฯ ให้ชาวบ้านช่วยกันท าแล้วเบิกอุปกรณ์และใช้รถขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าสะท้อนได้ไหมครับท่านนายก 

นายก อบต. สามารถเบิกอุปกรณ์ได้ครับ ส าหรับเรื่องค่าใช้จ่ายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับ 

นายวิทยา  คงรอด เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวิทยา  คงรอด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ส าหรับหมู่ที่ ๖
สมาชิกขอเบิกอุปกรณ์ไปด าเนินการซ่อมแซมกันเอง ครับ 

นายก อบต. ถ้าเป็นเช่นนั้น ได้ครับ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนจะส่งพนักงานไป     
๑ คน เพื่อขับรถให้ครับ 

นายวิทยา  คงรอด ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก     
ทุกท่านและขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๒๐ น. 
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         ผู้บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 
 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักดิ์  จรัล)       (นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................. สมัยที่ .......................  ครั้งที่ .............  
ประจ าปี ...................  วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

ในการประชุมสภา 
สมัย ......................... สมัยที่ ........................ ครั้งที่ ........ ประจ าปี ................. 

เมื่อวันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
 

 
                            (ลงชือ่) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


