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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/256๑  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 256๑ 

วันที่  1๔  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 
 

รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๓ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๑ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน            - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๓ คน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้มาประชมุ 

นายโอฬาร  นะมะ 
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 
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 
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 
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ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน 

 

ลา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง 
จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
นายชนะชล  ชูดวง 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชนะชล  ชูดวง 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/256๑  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 256๑   

วันที่  1๔  สิงหาคม  พ.ศ. 256๑  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๓  คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต. สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับ การประชุม
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓/256๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕6๑  
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 -2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

4.2   เรื่อง การเสนอญัตติขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๑ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 25๖๑  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๑  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 25๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยการยกมือครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  1๑  เสียง             
งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่พิจารณา 
ประธานสภา 4.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ขอให้เพ่ือนสมาชิกพิจารณาตาม
เอกสารที่เลขาฯ ได้แนบให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  และขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครับ 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4  
การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

                             (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

  ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
แปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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ประธานสภา ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน         
ผมนายธวัชชัย  ทองต าลึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  การเสนอ
สภาเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งนี้  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จะจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  แต่จากการ
ตรวจสอบมีบางโครงการยังไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนา  และบางโครงการยังมีความ
คลาดเคลื่อนในเรื่องของเป้าหมายและงบประมาณ และร่างแผนชุดนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนและ
ประชาคมท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  
สิงหาคม  256๑  ณ  ศาลาศิริรัตน์  หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง   และในข้ันตอนต่อไปก็
ต้องน าเสนอแผนพัฒนาฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อไป  

 โครงการทีเ่พิ่มเติม   มีทั้งหมด ๒๗ โครงการ  คือ 
  1. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ 

 2. โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ  
  3. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านตาชื้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก 
  4. โครงการสูบน้ าประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
  5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน 
  ๖. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๗  บ้านศรีเจริญ 
  ๗. โครงการสร้างถนน Asphaltic Concrete สายไวโช หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู 

ต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เชื่อมต่อบ้านห้วยน้ าแดง 
หมู่ที่ ๖ ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ๘. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั ขบ้ า ตาม           
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี 

  ๙. โครงการส ารวจจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

  ๑๐. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

  ๑๑. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๑๒. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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  ๑๓. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที่ 
๕ บ้านเขาพลู) 

  ๑๔. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  ๑๕. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
  ๑๖. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงฐานเสาธง (ศดม.มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์) 
  ๑๘. โครงการก่อสร้างเสาธง (ศพด.บ้านนาค้อ) 
  ๑๙. โครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อ 
  ๒๐. โครงการก่อสร้างเสาธง (ศพด.บ้านนาค้อ)   
  ๒๑. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศดม.มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์) 
  ๒๒. โครงการซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียน (ศพด.บ้านนาค้อ) 
  ๒๓. จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน (ศดม.มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์) 
  ๒๔. โครงการซ่อมแซมประตูห้องน้ า  (ศพด.บ้านนาค้อ) 
  ๒๕. ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นบริเวณห้องน้ าเด็กพร้อมพัดลมดูดอากาศ  

(ศพด.บ้านบ่อกรัง) 
  ๒๖. โครงการซ่อมแซมพ้ืนอาคารเรียน (ศดม.มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์) 
  ๒๗. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 โครงการที่เปลี่ยนแปลง จ านวน ๑๒ โครงการ คือ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยบ้านนายช่วง – บ้านนายน้อย       
หมู่ที่ ๖ เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายช่วง 
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดของ
โครงการ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยโหด หมู่ที่  ๗ บ้านศรีเจริญ      
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 

๓. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องหลอด หมู่ที่ ๒ 
บ้านบ่อกรัง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 

๔. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและงบประมาณ 

๕. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการและงบประมาณ 

๖. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เปลี่ยนแปลงจ านวน
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และงบประมาณ 

๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เปลี่ยนแปลงจ านวน
นักเรียนและงบประมาณ 

๘. โครงการอาหารเสริม (นม) เปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนและงบประมาณ 
๙. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ 



~ 5 ~ 
 

 

๑๐. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

๑๑. โครงการช่วยเหลือป้องกันและผู้ประสบภัย เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
และรายละเอียดโครงการ   

๑๒. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนและ
งบประมาณ 

 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้เพื่อนสมาชิกแล้วครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน          
ผมนายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่ ๔  บ้านหนองจอก  ผมสงสัยโครงการที่เพ่ิมเติม หน้าที่ ๗ โครงการที่ ๑๘ 
โครงการก่อสร้างเสาธง (ศพด.บ้านนาค้อ) และหน้าที่ ๘ โครงการที่ ๒๐ โครงการ
ก่อสร้างเสาธง (ศพด.บ้านนาค้อ) เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายชนะชล  ชูดวง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงครับ 

นายชนะชล  ชูดวง เรียนประธานสภาและสมาชิกที่เคารพ กระผมนายชนะชล  ชูดวง ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการล าดับที่ 20 ซ้ ากับโครงการล าดับที่ 18 เป็นการผิดพลาดจากขั้นตอน
กระบวนการพิมพ์  กระผมขอตัดโครงการล าดับที่ ๒๐ ออกนะครับ ขออภัยท่าน
สมาชิกทุกท่านมา  ณ ที่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกเห็นด้วยกับการตัดโครงการล าดับที่ ๒๐ ออกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ตัดโครงการหน้าที่ ๘ ล าดับที่ ๒๐ ออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เนื่องจากซ้ ากับหน้าที่ ๗ ล าดับที่ ๑๘ 

ประธานสภาฯ ผมขอให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาไปตั้งแต่หน้าที่ ๑ ถึง ๑๐ ก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้จะ
เหลือโครงการในการเพ่ิมเติมจ านวน ๒๖ โครงการ ครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะ
สอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน          
ผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓
บ้านท่าสะท้อน ขอสอบถามว่าตอนนี้ยังสามารถเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้หรือไม่
ครับ 

จ.ส.อ.สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ ในครั้งนี้ไม่สามารถเพ่ิมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ได้ เนื่องจากได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อนและประชาคมท้องถิ่น (ต าบลและหมู่บ้าน) มาแล้วครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอเข้ารายละเอียดโครงการที่มี           
การเปลี่ยนแปลง ให้เพ่ือนสมาชิกดูในหน้าที่ ๑๑ ถึงหน้าที่ ๑๗ พิจารณาแต่ละ
โครงการว่ามีความถูกต้องตรงตามความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในต าบลท่าสะท้อนหรือไม่ ต้องการจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้เพ่ือสมาชิกพิจารณาหน้าที่ ๑๘ ถึงหน้าที่ ๔๖ ครับ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญสมาชิกหมู่ที่ ๒ บ้าน
บ่อกรัง ครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน          
ผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่  ๒  บ้ านบ่อกรัง ผมมีข้อสงสัยหน้าที่  ๓๒ โครงการก่อสร้างหลังคา         
สนาม ฟุตซอล  หมู่ ที่  ๑  บ้ านน าค้ อ  งบประมาณ  ๖ ,๗๕ ๐ ,๐๐ ๐  บาท                 
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนหรือหน่วยงานอ่ืนครับ
ครับ เพราะผมมองว่าถ้าใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนนี้
เยอะไปนะครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายฯ ชี้แจงครับ 

นายชนะชล  ชูดวง ส าหรับโครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ เนื่องจากได้รับ
ข้อมูลจากกองช่าง ทราบว่า แบบแปลน โครงการนี้ ใช้งบประมาณ ๖,๗๕๐,๐๐๐  
บาท เนื่องจาก กว้าง 32 เมตร ยาว 50 เมตร สูง 6 เมตร  ไม่มีเสากลางจึงต้อง
ใช้งบประมาณสูง จึงต้องใช้ แบบ ผ.05 ซึ่ง เป็นแบบที่ประสาน ขอสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้ าไม่ มี สมาชิ กท่ าน ใดสงสั ยหรือ เพ่ิ ม เติ ม   เพ่ื อให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒  ผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

ประธานสภา 4.2  เรื่อง  การเสนอญัตติขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ข้างต้น องค์การ
บริหารส่ วนต าบลท่ าสะท้ อน จะต้องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี           
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(พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 แต่ด้วยขั้นตอน          
อยู่ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน         
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ให้ความเห็นชอบและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน อนุมัติและประกาศใช้แล้ว จึงจะน าโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาดังกล่าว มาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน            
เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  จึงไม่อาจเสนอได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม  และ
จะต้องส่งร่างข้อบัญญัติฯ ให้แก่สมาชิกสภาฯ  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เพ่ือ
ขอขยายเวลาการน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  จากวันที่ 15 สิงหาคม 2561  เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2561  

 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน

การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและ
สถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็น       
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้ งหนึ่ ง เพ่ือ          
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

  ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะ
น าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ    
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

  ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภา
ท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

             จากระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพ่ิง
จะได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนในวันนี้  จึงมิ
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อาจน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ได้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ คือภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๔  จึงขอน าเรียนต่อ
ประธานสภา  เพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน ในการ
ขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๒  ออกไปอีกไมเ่กิน ๑๕ วัน  และจะไดร้ายงานนายอ าเภอทราบต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้ า ไม่ มี ข้ อ ส งสั ยห รื อ สอบ ถาม เพ่ิ ม เติ ม   เ พ่ื อ ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๔  ผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ วัน  โดยการ
ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ออกไปอีกไม่เกิน ๑๕ วัน   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  บ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน            
ผมนายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่ ๒  บ้านบ่อกรัง   ผมขอถามรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ยุงลายท าไมไม่ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหมู่บ้านครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ท่านนายกจะได้
ตอบค าถามครั้งเดียวเลยครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน            
ผมนายเสมา  ธรรมบดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ 
บ้ านท่ าสะท้อน   ผมขอสอบถามโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย             
บ้านนายเวียงเมื่อไหร่จะได้ด าเนินการครับ  เนื่องจากชาวบ้านได้สอบถาม         
ผมมาครับ 

นายสมเหียะ  สระทองไหม เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน            
ผมนายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ขอทราบเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าถนนไม่ทราบว่า        
หมู่ที่ ๔ ตรงสามแยกไทรงาม  เนื่องจากตอนนี้ไฟฟ้าดับตลอดทั้งสายและขณะนี้
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ปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นภายในพ้ืนที่ จุดดังกล่าวเป็นจุดอพยพผู้ได้รับผลกระทบจากน้ า
ท่วมเป็นประจ าทุกปี จึงอยากให้ช่วยต าเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ส าหรับเรื่องการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือการก าจัดยุงลายนั้น ผมได้สอบถามทาง 
รพ.สต.ท่าสะท้อน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ในการก าจัดยุงลาย ว่าถ้าหากเราฉีด
พ่นสารเคมีก าจัดยุงลายมากเกินไปก็จะท าให้ยุงลายเกิดการดื้อยาได้ ซึ่งการฉีดพ่น
สารเคมีก าจัดยุงลายจะฉีดในกรณีที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพ้ืนที่ รัศมีในการฉีด 
๑๐๐ เมตร เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมก็ได้น าพนักงานไปฉีดพ่นสารเคมีให้กับ
โรงเรียน ในการฉีดพ่นสารเคมีในแต่ละครั้งนั้น ฉีดมากชาวบ้านก็บ่นว่าเหม็น      
ฉีดน้อยไปบางครั้งก็ว่าฉีดไม่ทั่วถึงบ้าง การท างานมันก็ยากส าหรับส าหรับผู้ที่ไม่
เข้าใจ  

  ส าหรับโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง ผมก็ได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบแล้วว่ามีเหตุขัดข้องตรงไหน ซึ่งทราบว่าตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนการก าหนดราคากลาง การด าเนินการจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุฯ จะให้ด าเนินการให้ทันใจตามชาวบ้านก็ไม่ได้นะครับ ผมได้น าเสนอต่อ
เพ่ือนสมาชิกแล้วว่า หากมีปัญหาอะไรให้เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไข เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  เรื่องไฟฟ้า ผมก็ได้สั่งการไปแล้ว แต่เนื่องจากบุคลากรของเรามีน้อย      
ต้องดูแลทั้งน้ าประปา ไฟฟ้า พ่นยุงลาย ซึ่งอาจเกิดการล่าช้าและทุกคนก็ทราบดี
ว่ากว่ารถกระเช้าจะไปถึงที่ท างานก็ใช้เวลานานพอสมควร เพราะฉะนั้นให้สมาชิก
ทุกท่านช่วยกันแก้ไขปญัหาครับ  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน
ครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑5.๔๕  น. 
 
 
 
         ผู้บันทึกการประชุม 

(นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  

 
 
 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายโอฬาร  นะมะ) 
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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 


