
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒/25๖๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 25๖๑  
วันที่  ๒๔ กันยายน  พ.ศ. 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๒/256๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าป ี256๑ 

วันที่  ๒๔  กันยายน พ.ศ. 256๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๔ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน              -  คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน              ๔        คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

ผู้มาประชมุ 

นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางประณตี  คงด ี
นายเสมา  ธรรมบด ี
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร ์
นายสมเหี๊ยะ  สระทองไหม 
นายมงคล  นิลจันทร ์
นายสายสัมพันธ์  ศรีบรุุษ 
นายวิทยา  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 ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 7 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 

 

ผู้ไม่มาประชมุ 

- 

 

- 

 

- 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 
2 
๓ 
๔ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
น.ส.ปุญชรสัมิ์ พัฒนประดิษฐ์ 
 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/25๖1  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี 25๖1 

วันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 25๖1 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จ านวน 1๔ คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25๖๑ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๑   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครภุัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
4.๒  เรื่องการขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก)  

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
           ๕.๑ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
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เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖๑  ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖๑  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไข
หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑  ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 32  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 39  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวันฯ”  

ประธานสภาฯ เชิญนายก อบต.  ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งจ่าย
รายการใหมใ่นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เชิญครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายธวัชชัย  ทองต าลึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ผมจะขอกล่าวถึง  สาเหตุที่ต้องขออนุมัติโอน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  สืบ
เนื่องมาจากขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นในการด าเนินการก่อสร้าง /
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ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ  ถนน  และระบบประปา  ซึ่งถนนที่เกิดความช ารุดไม่
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หากรอการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงช่องทางเดียว ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะได้รับการด าเนินการ
แก้ไขล่าช้า  รวมทั้งนโยบายขอผมอยากจะให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ไว้บริการประชาชน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบริหารงานด้านงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  กระผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอด
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑ คงเหลือก่อนสิ้นปีแล้ว  ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายอยู่จ านวนมากพอสมควร
ซึ่งงบประมาณส่วนนี้หากปล่อยไว้โดยไม่มีการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็
จะต้องตกเป็นเงินสะสม  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะใช้จ่ายหรือจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเท่านั้น ดังนั้น
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนได้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทาง
การเงินและการคลัง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  จึงเห็นสมควรโอน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย มาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน  ๑๖  โครงการ  เป็นเงิน  6,๓98,000  บาท  ซึ่ ง
รายละเอียด ผมจะให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงครับ  

   

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์   เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ต าแหน่ง    
หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนในฐานะจ้าหน้าที่งบประมาณ  ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบยอดงบประมาณเหลือจ่าย  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน
ได้ประมาณการไว้  มีทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ เป็นเงิน  6,๓98,000  บาท  ดังนี้ 

 ๑.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลั งเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิ โลวัตต์   จ านวน 1 คัน   ราคา  
1,000,000  บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนมกราคม 2561  ของส านักงบประมาณ  ตาม
หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร.0731.1/ว 25  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2560  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 385  ลงวันที่  8 
กุมภาพันธ์  2561  ดังนี้ 
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  1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
  2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
  3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
  4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
  5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 
  6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
  7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
   (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
   (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
   (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
   (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
   (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
   (6) ชุดเฝือกลม 
   (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
   (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
   (9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
   (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 งบประมาณ ๑,000,๐๐๐ บาท 
 โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน ๘๖,๔๐๐ บาท ขอโอนลด จ านวน ๘๖,๐๐๐ บาท  
คงเหลือหลังโอน ๔๐๐ บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือก่อนโอน 
๒๐,๙๒๐ บาท  ขอโอนลด จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน ๙๒๐ บาท 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  คงเหลือก่อนโอน 260,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 
200,000 บาท  คงเหลือหลังโอน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  คงเหลือก่อนโอน 
20,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท  คงเหลือหลังโอน ๐.๐๐ บาท 

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  คงเหลือก่อนโอน ๓๔,๕00 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 20,000 บาท  คงเหลือหลังโอน ๑๔,๕๐๐ บาท 

๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร คงเหลือก่อนโอน ๗,๙๐๕ บาท  
ขอโอนลด จ านวน ๕,000 บาท  คงเหลือหลังโอน ๒,๙๐๕ บาท 
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๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ คงเหลือก่อนโอน ๓๖๕,๙๖๔.๘๓ บาท  ขอ
โอนลด จ านวน 350,000 บาท  คงเหลือหลังโอน ๑๕,๙๖๔.๘๓ บาท 

๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  คงเหลือก่อนโอน 
99,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 99,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คงเหลือก่อนโอน  156,8๖๔.25  บาท  ขอ
โอนลด จ านวน  130,000  บาท คงเหลือหลังโอน 26,8๖๔.25 บาท 

๑๐.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ค ง เห ลื อ ก่ อน โอน  50,000 บ าท  ข อ โอน ลด  จ าน วน  50,000 บ าท        
คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

๑๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงานหมวด
ค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือก่อนโอน23,551.81 
บาท ขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท คงเหลือหลังโอน 3,551.81 บาท 

๒.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์       
งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จ านวน 2 
เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,500  บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนมกราคม 2561  ของส านักงบประมาณ 
ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร.0731.1/ว 25  ลงวันที่  22  ธันวาคม  
2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 385  
ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  2561  ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าเดินทางไปราชการ คงเหลือก่อนโอน 2,523 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 2,000 บาท คงเหลือหลังโอน 523 บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
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คงเหลื อก่ อน โอน   15,000 บ าท  ขอ โอน ลด  จ าน วน  15,000 บ าท        
คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าเดินทางไปราชการ  คงเหลือก่อน
โอน 2,746 บาท ขอโอนลด จ านวน 2,000 บาท คงเหลือหลังโอน 746 บาท 

๓.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  สายทอน
หนองโพธิ์  หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการยกระดับถนนลงชั้น
หินผุ  ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  276.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  1.20 
เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,380.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน คงเหลือก่อนโอน 44,๙79 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 44,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 979 บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คงเหลือก่อนโอน 116,200 บาท  
ขอโอนลด จ านวน 115,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  1,200 บาท 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คงเหลือก่อนโอน  34,807 บาท ขอ
โอนลด จ านวน 40,000 บาท คงเหลือหลังโอน  3,807 บาท 

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ คงเหลือก่อนโอน  100,000 บาท  
ขอโอนลด จ านวน 10,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ คงเหลือก่อนโอน 12,150 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 10,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  2,150 บาท 

๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน คงเหลือก่อนโอน 16,203 บาท  ขอโอนลด จ านวน 
15,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  203 บาท 

๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า คงเหลือก่อนโอน  145,825.05 บาท  ขอ
โอนลด จ านวน 145,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  825.05 บาท 
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๘. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  คงเหลือก่อนโอน 36,773.84 
บาท  ขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  16,773.84 บาท 

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไปรษณีย์ คงเหลือก่อนโอน  10,807 บาท  ขอ
โอนลด จ านวน 10,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  807 บาท 

๑๐.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดค่า
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือก่อนโอน  
23,473 บาท  ขอโอนลด จ านวน 23,000 บาท คงเหลือหลังโอน  473 บาท 

๑๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานงานทั่วไป  งบอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน  15,000 
บาท  ขอโอนลด จ านวน 12,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  3,000 บาท 

๔.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน  ASPHALTIC  CONCRETE  สายช่องหลอด  หมู่ที่ 2  
บ้านบ่อกรัง ต าบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างถนน  ASPHALTIC  CONCRETE  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  มีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และ
ป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  
งบประมาณ 493,000 บาท 
โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  1,401,845 
บาท  ขอโอนลด จ านวน 493,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  908,485 บาท 

๕.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการขยายเขตระบบประปา  บ้านท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน  
ต าบลท่าสะท้อน  โดยการขุดแนววางท่อประปา  PE 100  PN 8  มอก.      ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร  ยาว  1,760.00 เมตร  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  2.5  นิ้ว  จ านวน 2 จุด  ติดตั้งจุดจ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.5  นิ้ว จ านวน 14 จุด  พร้อมมาตรวัดน้ าพลาสติก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5  
นิ้ว  จ านวน 14 จุด  พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 
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๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  908,485 
บาท ขอโอนลด จ านวน 496,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  412,485 บาท 

๖.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนน  สายบ้านไทรงาม  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  ต าบล      
ท่าสะท้อน  โดยการปรับปรุงลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 
เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร 1 ,200.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย 

งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  412,485 
บาท ขอโอนลด จ านวน 153,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 259,485 บาท 

๗.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนน  สายหลังโรงงานเอเชี่ยน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  
ต าบลท่าสะท้อน  โดยการปรับปรุงลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
480.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร 1,920.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน  412,485 
บาท ขอโอนลด จ านวน ๑69,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 90,485 บาท 

๘.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต  สายในบ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ต าบลท่าสะท้อน  โดย
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 110.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  มีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 
1  ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 31๐,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 
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๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน คงเหลือก่อนโอน  90,485 
บาท ขอโอนลด จ านวน 90,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 485 บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง คงเหลือก่อนโอน  40,984 
บาท ขอโอนลด จ านวน 40,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 984 บาท 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน คงเหลือก่อนโอน  47,000 บาท ขอโอนลด 
จ านวน 40,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  7,000 บาท 

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  คงเหลือก่อนโอน  10,000 
บาท ขอโอนลด จ านวน 10,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  คงเหลือก่อนโอน  158,600 
บาท ขอโอนลด จ านวน 130,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 28,600 บาท 

๙.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเวียงประสาน - บน
ดง  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการปรับปรุงถนนลงหินคลุก   
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 1,750.00  เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
280.00 ลบ.เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร    
จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง คงเหลือก่อนโอน  240,000 บาท  
ขอโอนลด จ านวน  240,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน คงเหลือก่อนโอน  20,350 บาท  ขอโอนลด 
จ านวน 16,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  4,350 บาท 

๑๐.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  สายบ้านนายช่วง  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก       
ต าบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร        
ยาว 175.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  มีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  700.00 
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ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน       
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 493,000  บาท 

    โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
คงเหลือก่อนโอน 494,780บาท ขอโอนลด จ านวน 493,000 บาท  คงเหลือ
หลังโอน  1,780 บาท 

๑๑.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  สายห้วยโหด  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 175.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
มีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  700.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 493,000  บาท 

    โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มผู้น าองค์กรต่างๆและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน คงเหลือก่อนโอน  500,000 บาท  ขอโอนลด  จ านวน 
493,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  7,000 บาท 

๑๒.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ   
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  ต าบลท่าสะท้อน  
โดยการก่อสร้างรั้วโดยรอบ อบต.ท่าสะท้อน  ขนาดยาว  330.00  เมตร  สูง  1.50  
เมตร  พร้อมปรับพ้ืนที่ลงชั้นหินผุยกระดับภายในบริเวณ อบต.ท่าสะท้อน  หนาโดย
เฉลี่ย 0.80 เมตร  พร้อมเกรดปรับ  บดอัด  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้าย
โครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ  ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ คงเหลือก่อน
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โอน  1,300,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลัง
โอน  5,000 บาท 

๑๓.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ มชน  งบลงทุ น  หมวด ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ า ง          
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการติดตั้งกระจก
อลูมิเนียมกั้นห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ต าบลท่าสะท้อน  โดยการติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องน้ า  จ านวน 3 ชุด     
พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย     
และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 16๒,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  คงเหลือก่อนโอน  149,520 บาท  
ขอโอนลด จ านวน ๑42,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  7,520 บาท 

๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   คงเหลือก่อนโอน  ๒๐,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน 20,๐๐๐ 
บาท  คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

๑๔.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ   
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  
ต าบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างโรงอาหาร  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  4.00 
เมตร   สูง  3.00  เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ คงเหลือก่อนโอน  
19,710 บาท ขอโอนลด  จ านวน 10,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  9,710 บาท 

๒. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต าบลท่าสะท้อน  คงเหลือ
ก่อนโอน  50,000  บาท  ขอโอนลดจ านวน  50,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน  0.00  
บาท 
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๓. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  คงเหลือก่อน
โอน  84,200 บาท ขอโอนลด  จ านวน 80,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  4,200 
บาท 

๔. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ คงเหลือก่อนโอน  
42,500 บาท ขอโอนลด  จ านวน 40,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  2,500 บาท 

๕. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันจบปีจบเดือน คงเหลือก่อนโอน  
50,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน 50,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

๖. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  คงเหลือก่อนโอน  
20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 20,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน 0.00 บาท 

๑5.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาค้อ  หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการซ่อมแซมพ้ืนภายในอาคาร
เรียน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 14.00 เมตร  พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียม  ตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่ วนต าบลท่ าสะท้ อน  พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 180,000 บาท 

โดยขอโอนลดจาก 

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  คงเหลือก่อนโอน  
188,000 บาท ขอโอนลด  จ านวน 180,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  8,000 บาท 

๑6.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  
โครงการติดตั้งประตูรั้วเข้า – ออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อ หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ 
ต าบลท่าสะท้อน โดยการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส  ขนาด 6.00 x 1.40 เมตร  จ านวน 
2 ชุด  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  

งบประมาณ 133,000 บาท 

โดยขอโอนลดจาก 
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๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  คงเหลือก่อนโอน  
152,227 บาท ขอโอนลด  จ านวน 133,๐๐๐ บาท  คงเหลือหลังโอน  19,227 บาท 

ซึ่งรวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖,๓๙๘,000  บาท  ค่ะ 

ประธานสภาฯ สรุปว่ามีโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  1,019,000  บาท  และในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑4 โครงการ  เป็นเงิน  5,๓79,000  บาท  รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น ๖,๓๙๘,000  บาท   

 เพ่ื อนสมาชิกสภาท่ าน ใดมี ข้ อ เสนอแนะเพ่ิ ม เติม จากที่  น .ส .ปุญ ชรัสมิ์            
พัฒนประดิษฐ์  ชี้แจงบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
อนุมัติให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๖ โครงการ  เป็นเงิน ๖,๓๙๘,000  บาท   

 

 เรื่องที่ ๔.๒  การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน (ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก) 

ประธานสภาฯ การพิจารณาขออนุมัติกันเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    
เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๕ การกันเงิน  

  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
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เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธานสภาฯ เชิญทา่นนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตั้งจ่าย
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๖ โครงการ  เป็น
เงิน  ๖,๓๙๘,000  บาท  ไปแล้วข้างต้น  เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้ว  จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  และเบิกจ่ายเงินทั้ง 16 
โครงการได้ทัน  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวดที่ ๕ การกันเงิน  
ข้อ ๕๙   จึงขออนุมัติต่อสภา  ขอกันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  จ านวน ๑๖ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
๖,๓๙๘,000 บาท  โดยขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อน  อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ตามรายละเอียดโครงการ  ดังนี้ 

  ๑. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  จ านวน 1 คัน  ราคา  1,000,000  บาท โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนมกราคม 2561  
ของส านักงบประมาณ ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร.0731.1/ว 25      
ลงวันที่  22  ธันวาคม  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ที่ มท 0808.2/ว 385  ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  2561  ดังนี้ 

  1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
  2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
  3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
  4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
  5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 
  6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
  7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
   (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
   (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
   (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
   (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
   (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
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   (6) ชุดเฝือกลม 
   (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
   (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
   (9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได ้
   (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  งบประมาณ ๑,000,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อ
เครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,500  บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ
เดือนมกราคม 2561  ของส านักงบประมาณ ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ 
นร.0731.1/ว 25  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2560  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 385 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  
ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
   4) พร้อมใบมีด 

งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท 

๓.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  สายทอนหนองโพธิ์  หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ   
ต าบลท่าสะท้อน โดยการยกระดับถนนลงชั้นหินผุ  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 276.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
1,380.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท่ าสะท้ อน   ติดตั้ งป้ ายประชาสัม พันธ์ โครงการจ านวน  1 ป้ าย   และ            
ป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

๔. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน  
ASPHALTIC CONCRETE สายช่องหลอด หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง  ต าบลท่าสะท้อน  
โดยการก่อสร้างถนน  ASPHALTIC  CONCRETE  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 493,000 บาท 

๕. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตระบบประปา  
บ้านท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการขุดแนววาง
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ท่อประปา  PE 100  PN 8  มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร     
ยาว  1,760.00 เมตร  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
2.5  นิ้ว  จ านวน 2 จุด   ติดตั้งจุดจ่ายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5  นิ้ว 
จ านวน 14 จุด  พร้อมมาตรวัดน้ าพลาสติก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5  นิ้ว  
จ านวน 14 จุด  พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อ  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 
ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

๖. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน        
สายบ้านไทรงาม  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการปรับปรุง
ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.15 
เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร 1,200.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 
ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท 

๗. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนน         
สายหลังโรงงานเอเชี่ยน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอก  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการ
ปรับปรุงลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 480.00 เมตร  หนาโดย
เฉลี่ย 0.10 เมตร  มีพ้ืนที่ผิวจราจร 1,920.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 
๑๖๙,๐๐๐ บาท 

  ๘. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต สายในบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ต าบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 110.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
มีพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย  งบประมาณ 31๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเวียงประสาน - บนดง  หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู   
ต าบลท่าสะท้อน โดยการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร          
ยาว 1,750.00  เมตร  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280.00 ลบ.เมตร  ตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท 
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๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
สายบ้านนายช่วง  หมู่ที่ 6  บ้านห้วยลึก ต าบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 175.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  มี
พ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  700.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  
1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 493,000 บาท 

๑๑. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
สายห้วยโหด  หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ ต าบลท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 175.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  มีพ้ืนที่ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  700.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  
1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 493,000 บาท 

๑๒. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างรั้ว 
ค.ส.ล.  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการ
ก่อสร้างรั้วโดยรอบอบต.ท่าสะท้อน  ขนาดยาว 330.00 เมตร  สูง 1.50 เมตร  
พร้อมปรับพ้ืนที่ลงชั้นหินผุยกระดับภายในบริเวณ อบต.ท่าสะท้อน  หนาโดย
เฉลี่ย 0.80 เมตร  พร้อมเกรดปรับบดอัด  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  
1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท 

๑๓. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการติดตั้งผนังกระจก
อลูมิเนียมกั้นห้องน้ า  จ านวน 3 ชุด  พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  ตามแบบ
แปลนกองช่ างองค์การบริหารส่ วนต าบ ลท่ าสะท้ อน  พร้อมติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 16๒,๐๐๐ บาท 

  ๑๔. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการ
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อกรัง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อกรัง  ต าบล
ท่าสะท้อน  โดยการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 4.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร  ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  
จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
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๑5. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อ  
หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ  ต าบลท่าสะท้อน  โดยการซ่อมแซมพ้ืนภายในอาคารเรียน 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 14.00 เมตร  พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียม  ตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 180,000 บาท 

๑6. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการติดตั้งประตู
รั้วเข้า-ออก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาค้อ หมู่ที่ 1  บ้านนาค้อ ต าบลท่าสะท้อน  
โดยการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส  ขนาด 6.00 x 1.40 เมตร  จ านวน 2 ชุด  
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  และป้ายโครงการถาวร  จ านวน       
1 ป้าย งบประมาณ 133,000 บาท 

  รวมทั้ งสิ้น  ๑๖ โครงการ  จ านวนเงินทั้ งสิ้น   ๖ ,๓๙๘ ,000   บาท         
(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้  
เพ่ือขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผมขอเสนอให้ที่
ประชุมสภาแห่งนี้พิจารณาลงมติอนุมัตริวดเดียว ๑๖ โครงการ ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  เชิญเสนอครับ   

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่าน

ใดเห็นด้วยให้สภาอนุมัติกันเงิน  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    
ไม่ เกินระยะเวลาหนึ่ งปี   จ านวน ๑๖ โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร            
ที่อยู่ในมือท่าน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๙๘,000  บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณทีี่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จ านวน ๑๖ โครงการ  เป็นเงิน  ๖,๓๙๘,000 บาท 
(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  เรื่องการคัดเลือกตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       
เชิญ น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ชี้แจงครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักปลัด  ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า  ตามที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯ  จ านวน  
2  ท่าน  คือ  นายสุรพล  แผ้วบาง  และนางปราณีต  คงดี เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้อยู่ในต าแหน่งครบวาระ  ๔ ปีแล้ว  และ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ลงวันที่  13  กันยายน  2561  โดยให้มีผล
บังคับวันที่  1  ตุลาคม  2561 

 ข้อ 12  ให้มคีณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย   

 (1)  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ   
 (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน  2  คน เป็นกรรมการ 
 (๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมาย  จ านวน ๒ คน 

 เป็นกรรมการ 
 (4)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในท้องถิ่น จ านวนไม่เกิน ๒ คน   เป็นกรรมการ 
 (5)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น  ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน

 เป็นกรรมการ 
 (6)  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  

จ านวนไม่เกิน  5  คน เป็นกรรมการ 
 (7)  ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  หรือหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น จ านวน  1  คน  (ถ้ามี)   เป็นกรรมการ 
 (8)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (9)  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนสาธารณสุข  

หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         
         
 (10)  หัวหน้าหน่วยงานคลัง  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังทีผู่้บริหารสูงสุดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ให้สาธารณสุขอ าเภอ  หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  
และท้องถิ่นอ าเภอ  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 

 การคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5)  และ (6)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานก าหนด 

 ให้กรรมการตาม (1) และ (3) – (10)  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2)  
จ านวน  2  คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น   

 เมื่อได้กรรมการที่มาจากการที่มาจากการคัดเลือก  ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน  และแจ้ง
ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทราบต่อไป                                

 ข้อ 13  ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  
ข้อ 12 (3)  จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  คัดเลือกตัวแทน
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จ านวน ๒ คน เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  
แทนคนเดิมซ่ึงครบวาระการด ารงต าแหน่ง ค่ะ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม นายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓  บ้านท่าสะท้อน  ผมขอเสนอว่าคนที่จะมา
เป็นคณะกรรมการควรจะเป็นคนเดิม เพ่ือให้การท างานมีความต่อเนื่อง  ผมจึงขอ
เสนอ นายสุรพล  แผ้วบาง  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จากตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน คนที่หนึ่งครับ  

นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

นายวิทยา  คงรอด เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 

นายวิษณุ  จันทร์เขียว เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวิษณุ  จันทร์เขียว  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ  ผมขอเสนอ นางปราณีต  คงดี  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  
จากตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน คนที่สองครับ 

นายสมศักดิ์  จรัล เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

นายเสมา  ธรรมบดี เป็นผู้รับรองคนท่ี 2 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม มีมติให้นายสุรพล  แผ้วบาง  และนางปราณีต  คงดี  เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ที่สภามอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน          

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง เนื่ องจากวันนี้ทหารอากาศได้แจ้งโครงการเครื่องกรองน้ าส าหรับชุมชน 
งบประมาณ ๑-๒ แสน จะเป็นน้ าดื่ม ครับ ซึ่งรายละเอียดค่อยคุยกันอีกครั้งใน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  และผมขอฝากสมาชิกหมู่ที่ ๖ ชลประทาน เมื่อเช้าก็มี
ปัญหานิดหน่อย ในการเชื่อมต่อเส้นทางผมจะให้เชื่อมตั้งแต่สะพานคลองบ่อปราบ
มาถึงบ่อน้ าร้อน ชาวบ้านจะได้เดินทางได้ในระยะทางที่ใกล้กว่าเดิม ส าหรับดินที่
ท าการขุดลอกคลองบ่อปราบนั้น ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขนย้ายเนื่องจากมี
ปัญหาเรื่องเขตพื้นที่ว่าจะซ้ าซ้อนกับต าบลท่าเรือหรือเปล่า หากประชาชนต้องการ
ดินส่วนนี้ก็สามารถขอได้ครับแต่ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการก่อนครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ผมขอแจ้งการประกาศใช้ผังเมืองชุมชน  ตอนนี้ทางส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ส่งมอบงานโครงการวางและจัดท าผังชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แล้ว  ซึ่งผมจะนัดประชุม
ประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ขอแจ้งให้สภาทราบไว้ก่อนว่าจะมีการประกาศใช้ผัง
เมืองชุมชนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเขตต าบลท่าสะท้อนครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา
ทุกท่านครับ  และขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๔๕  น. 

 

         ผู้บันทึกการประชุม 
     (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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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. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 


