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สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/25๖๑  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี 25๖๑  
วันที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/256๑  ครั้งที่ ๓  ประจ าป ี256๑ 

วันที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. 256๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จ านวน 1๒ คน 
 ผู้ลาประชุม จ านวน ๒ คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๐         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน              3        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 ์
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 5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 

นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าสะท้อน   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๔ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 

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

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่สะท้อน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
ธวัชชัย  ทองต าลึง 
สุทธิชัย  วงศ์รัตนะ 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

 



บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๑  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี 25๖๑ 

วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

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

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๒ 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
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/25๖๑ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑   
ต่อไปจะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่พิจารณา 
  ๕.๑  เรื่องการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (กรณีได้รับการอนุมัติให้

กัน เงินจากสภาแล้ว และได้ก่อหนี้ ผูก พันแต่ยั งด าเนินการไม่แล้ ว เสร็จ )            
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการ
ต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

 ระเบียบวาระ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ เชิญ เลขานุการสภา ครับ 

เลขานุการสภา อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖๑  ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/25๖๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 
๒๐  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมฯ มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประธานสภาฯ ตามที่ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน
สิงหาคม พ.ศ . ๒๕๖๑ และที่ ประชุมมีมติ เป็น เอกฉันท์รับหลักการแห่ ง           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้
ก าหนดยื่นค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติแถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 256 ๒   ต่อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ   ระหว่ างวันที่              
2๑  สิงหาคม  256๑  เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  256๑  เวลา  
16.30 น.  และให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการพิจารณาแปรญัตติให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕6๑  เพ่ือจะได้นัดประชุมสภาพิจารณาใน
วาระที่สองและวาระที่สามต่อไปนั้น ในระหว่างวันที่  2๑  สิงหาคม  256๑  
เวลา  08.30 น.  ถึงวันที่  ๒3  สิงหาคม  256๑  เวลา  16.30 น.  ปรากฏว่า  
ไม่มีผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  และบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้
ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒  เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕6๑  
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ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าวนั้น  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์    
ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข  มีรายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 

ประธานสภาฯ ส าหรับรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านแล้ว ก่อนพิจารณาในวาระ
ต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา          
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

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

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

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

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

  ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

  ขอเชิญประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมต่อไปเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ีสองหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในวาระท่ีสอง 
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ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายในวาระที่สอง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๕๒   ผมขอให้ที่ประชุมลงมติ            
ในวาระที่สาม ว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  หรือไม่  โดยการให้เพ่ือนสมาชิกยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง 

ประธานสภาฯ มีเพ่ือนสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
เลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่องการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
 (กรณีได้รับการอนุมัติให้กันเงินจากสภาแล้ว และได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังด าเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๙)   รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบครับ 

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

  ข้อ ๕๗  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าในการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทัน
สิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    

  หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

 เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนได้มีมติในการประชุมสภา       
สมัยสามัญ  ประจ าปี 25๖๐  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  
๕  กันยายน 25๖๐  อนุมัติให้กันเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๕๙  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
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อนุมัติกันเงินท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ 
(โครงการต่อเนื่ องปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน         
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  จ านวน  ๔,๘๐0,000  
บาท  นั้น   

 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ
ดังกล่าวแล้ว  ตามสัญญาจ้าง  เลขที่ ๑๐/256๑  ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 25๖๑  
จ านวนเงินค่าจ้าง  ๔,๘๐๐,๐๐0  บาท  โดยก าหนดจ่ายเงิน  ๕  งวด ดังนี้ 

  งวดที่ 1 เป็นเงินจ านวน 20% ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง     
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ งานผนัง เทเอ็นทับหลังแล้วเสร็จ, งานติดตั้งท่อสายไฟแล้ว
เสร็จและตกแต่งผนังแล้วเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๙๖๐,๐๐๐ บาท 

  งวดที่ ๒ เป็นเงินจ านวน 10 % ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง   
ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้  งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ,งานร้อยไฟฟ้าแล้วเสร็จ             
เป็นเงินจ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

  งวดที่ ๓ เป็นเงินจ านวน 10% ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้
ปฏิบัติ งานแล้วเสร็จ ดังนี้  งานตกแต่งพ้ืนแล้วเสร็จ , งานปิดจั่วแล้วเสร็จ            
เป็นเงินจ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

  งวดที่ 4 เป็นเงินจ านวน 15 % ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง     
ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้  งานประตู หน้าต่างแล้วเสร็จ, งานสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์แล้วเสร็จ, งานระบบประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ, งานบ าบัดน้ าเสีย
แล้วเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 

  งวดที่ 5 เป็นเงินงวดสุดท้ายจ านวน 45% ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้  งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ, งานม้านั่ง ค.ส.ล. 
แล้วเสร็จ, งานทาสีแล้วเสร็จ, งานตกแต่งบันไดแล้วเสร็จ, งานทางลาดคนพิการ
แล้วเสร็จ, งานระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ  เป็นเงินจ านวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

  ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการในงวดที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเพ่ิง
สรรหาผู้รับจ้างได้ และขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของงานงวดที่ 
๑ ซึ่งอาจจะเบิกเงินไม่ทันภายในสิ้นปี  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลา
เบิกเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๕ การกันเงิน    
ข้อ ๕๗ วรรค ๒  หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิก
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการ
ต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์        
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เป็นจ านวนเงิน  ๔ ,๘๐๐ ,๐๐0  บาท  
ออกไปอีกไม่เกินหกเดือนครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน     
กระผม นายจรงศักดิ์   วงศ์กิจพิมาน ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลท่าสะท้อน หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง  ผมขอสอบถามครับว่าตอนนี้ไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการก่อสร้างไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ เนื่องจากชาวบ้านได้สอบถาม
ผมว่าเมื่อไหร่อาคารองค์การบริหารส่วนต าบลหลังใหม่จะแล้วเสร็จ เพราะสภาฯ 
ได้อนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน ๒ ครั้ง งบประมาณเกือบ ๑๐ ล้าน ซึ่งท าให้ขาดงบประมาณใน
การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประปา และไฟฟ้าไปหลายสาย เพ่ือให้น างบประมาณ
ไปด าเนินการสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน แต่ ไม่
ทราบว่าท าไมถึงก่อสร้างล่าช้าครับ  ขอบคุณครบั 

นายก อบต. เนื่องจากกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิงแล้วเสร็จ และได้ท าสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผมขอให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินการก่อสร้างว่าตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงขึ้นตอนไหนแล้วนะครับ 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน     
กระผม นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ขณะนี้ได้
ด าเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑ ไปแล้วประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ตอนนี้ได้
ก่ออิฐผนังชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก าลังด าเนินการก่ออิฐผนังชั้นบนอยู่ครับ 
เมื่อแล้วเสร็จจะให้ด าเนินการติดตั้งท่อเดินสายไฟชั้นล่างเลย ในการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ตามสัญญาจ้าง  
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  ครับ 
ผมได้สอบถามผู้รับจ้างแล้วครับว่าจะแล้วเสร็จทันตามก าหนดหรือไม่ก็ได้ค าตอบ
จากผู้รับจ้างว่าอาจจะล่าช้าออกไปประมาณ ๑๕ วันครับ 

ประธานสภาฯ ฝากติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาด้วยนะครับและมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
หรือสอบถามเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ    

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน จ านวนเงิน  ๔,๘๐๐,๐๐0  
บาท  ออกไปอีกไม่เกินหกเดือน  ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๕๙)  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
จ านวนเงิน  ๔,๘๐๐,๐๐0  บาท   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

นายเสมา  ธรรมบดี เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน     
กระผม นายเสมา  ธรรมบดี ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน  เนื่องจากที่ทางสภาฯ  ได้อนุมัติงบประมาณ
ให้ด าเนินการจัดซื้อรถดับเพลิง ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา            
มีการเผารถยนต์ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน รถดับเพลิงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อนได้ช่วยเหลือในการดับไฟที่ลุกไหม้รถยนต์ ผมต้องขอบคุณ
ครับ และผมอยากฝากว่ารถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน     
ควรมีพนักงานขับรถแสตนบายอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีเหตุ
ฉุกเฉินเมื่อไหร่นะครับ เมื่อเกิดเหตุจะได้ เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที เหมือน
เหตุการณ์นี้นะครับ และรถกระเช้าด้วยนะครับ เนื่องจากรถกระเช้าขององค์หาร
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนก็เก่ามากแล้ว มีความจ าเป็นในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าถนน ซึ่ง
ตอนนี้ก็มีไฟฟ้าถนนดับอยู่หลายสาย ครับ 

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุก
ท่านครับ  และขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.00  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 


