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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 2564 

วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 8 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน 6 คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              4       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 

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

 
โอฬาร  นะมะ 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
เสมา  ธรรมบดี 
สมเหียะ  สระทองไหม 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิษณุ  จันทร์เขียว 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
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2 
3 
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นางปราณีต  คงดี 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 6 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 
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ลา 
ลา 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายวีระยุทธ  วังแช 
นายชินรัตน์  ณ ตะก่ัวทุ่ง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
เลขานุการนายก อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
วีระยุทธ  วังแช 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564  คร้ังที่ ๑  ประจำปี 2564  

วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2564  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

------------------------------ 
เปิดประชุมเวลา  1๓.0๐ น. 

              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม  จำนวน  8 คน     
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗   แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.๒๕6๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิดประชุม
นะครับ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕64 

  เนื่องจากวันนี้ นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน  ได้ขอลาการประชุม  จึงต้องเลือกผู้มาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนี้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554  ข้อ 19 วรรคสอง ในการ
ประชุมครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความ
ในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก
ให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ   

  ขอให้ เพ่ือนสมาชิกสภา อบต.ท่าสะท้อน เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาฯ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 /2564 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2564 ในวันนี้ครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสุรพล     
แผ้วบาง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  1      
ขอเสนอ นายเสมา  ธรรมบดี ครับ 

นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ ผู้รับรอง 

นายสมศักดิ์  จรัล ผู้รับรอง 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ขอให้นายเสมา  ธรรมบดี ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ในการประชุมสภาฯ  
ครั้งนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2564 ครั้งที่  1 วันที่  10 

กุมภาพันธ์ 2564 

 ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

    ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา 

    ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องที่เสนอใหม่ 

    6.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

    6.๒ พิจารณาคำขออนุญาตเข้าสำรวจพ้ืนที่ป่า   ในเขตป่า        
วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 1/25๖4 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖4  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4)  ต่อที่ประชุม 

ประธานสภา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
ท่าสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/25๖4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖4  เมื่อวันที่  
10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่........ 

  หากไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข  ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีค้างพิจารณา  

      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภา 6.1 การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องครบั 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานสภา  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงครับ 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายธวัชชัย ทองตำลึง 

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เนื่องจากกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้ออกสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน  สายบ้าน
นายเวียง  หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน , สายไวโซ-ทางด่วน  และสายบ้านนายเขียว  
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  พบว่าถนนมีหลุมบ่อเป็น
จำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไป-มา  ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ได้  จึงมีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงถมหลุมบ่อ โดยการเกรดบดอัดพร้อม
ถมหลุมบ่อถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้ที่สัญจรไป-มา  สามารถขับข่ียวดยานพาหนะ
ได้อย่างปลอดภัยและลดอุบัติ เหตุบนท้องถนน จำนวน 3 โครงการ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

  1. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเวียง  หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน  
ตำบลท่าสะท้อน โดยการเกรดบดอัดถนน  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม.  

  2. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายไวโซ-ทางด่วน  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ตำบล
ท่าสะท้อน  โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,100 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม.  

  3. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเขียว  หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ตำบล
ท่าสะท้อน  โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง  3.20 เมตร  ยาว  250  เมตร  พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40     
ลบ.ม.  

  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชม ของกอง
ช่างในขณะนี้พบว่า แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้  จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ข้อ 27  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3  บ้านท่า
สะท้อน  ตำบลท่าสะท้อน   โดยการเกรดบดอัดถนน  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
1,050 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อ  ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.  งบประมาณ  60,839.33  บาท 
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  โดยขอโอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  250,000.00 บาท  
คงเหลือก่อนโอน  247,900.00 บาท  ขอโอนลดจำนวน 60,839.33  บาท  
คงเหลือหลังโอน  187,060.67  บาท 

  2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายไวโซ-ทางด่วน หมู่ที่ 5 บ้านเขา
พลู ตำบลท่าสะท้อน โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,100 
เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม. งบประมาณ  61,850.24 บาท 

  โดยขอโอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  250,000.00 บาท  
คงเหลือก่อนโอน  187,060.67  บาท  ขอโอนลดจำนวน 61,850.24 บาท  
คงเหลือหลังโอน  125,210.43  บาท 

  3. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเขียว  หมู่ที่ 5 บ้านเขา
พลู  ตำบลท่าสะท้อน   โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง 3.20 เมตร  ยาว 250 
เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 40 ลบ.ม. งบประมาณ  19,887.77  บาท 

  โดยขอโอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  250,000.00 บาท  
คงเหลือก่อนโอน  125,210.43  บาท  ขอโอนลดจำนวน 19,887.77  บาท  
คงเหลือหลังโอน  105,322.66  บาท 

ประธานสภาฯ  มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมโดย

การยกมือครับ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้โอนลดงบประมาณจาก  แผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ  จำนวน  142,577.34 บาท  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  3  รายการ  ดังนี้ 
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1. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเวียง   หมู่ที่ 3  บ้านท่าสะท้อน  
ตำบลท่าสะท้อน   โดยการเกรดบดอัดถนน  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,050 เมตร  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม. งบประมาณ  60,839.33  บาท 

  2. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายไวโซ-ทางด่วน หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบล
ท่าสะท้อน โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,100 เมตร  พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม. งบประมาณ  61,850.24 บาท 

  3. ปรับปรุงถมหลุมบ่อ ถนนสายบ้านนายเขียว  หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู  
ตำบลท่าสะท้อน   โดยการเกรดบดอัดถนน กว้าง 3.20 เมตร  ยาว 250 เมตร  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  พร้อมถมหลุมบ่อปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
40 ลบ.ม. งบประมาณ  19,887.77  บาท 

ประธานสภา 6.2 พิจารณาคำขออนุญาตเข้าสำรวจพื้นที่ป่าในเขตป่าวัดประดู่  ตำบลวัด
ประดู่ อำเภอเมือง และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

น.ส.ปุญชรัสม์ิ  พัฒนประดิษฐ์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหาร ดิฉัน น.ส.ปุญชรัสมิ์      
พัฒนประดิษฐ์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่ าสะท้ อน  มหาวิทยาลัยวลั ยลักษณ์   ได้มีหนั งสื อ ที่  อว  7531 
0400/2119  ลงวันที่  3  มีนาคม  2564  เรื่อง  ขอนำส่งคำขออนุญาตเข้า
สำรวจพ้ืนที่ป่าในเขตป่าวัดประดู่   ตำบลวัดประดู่   อำเภอเมือง  และตำบล       
ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แจ้งว่า   

  จากแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี รอบใหม่ พ.ศ. 2561 - 2564 
และแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการพัฒนาอาจใกล้กับพ้ืนที่
อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง   เช่น  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ๒๕๔๓  และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  โดยทั้งหมดจัดเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จึงมีแนวคิดในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าว  เพ่ือลดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด  แต่เนื่องจากแนวพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้าง
พ้ืนฐานบางช่วงผ่านเข้าไปในเขตป่า ป่าวัดประดู่  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง และ
ตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งโครงการจะต้องได้รับ
อนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนการเข้าสำรวจ
และเก็บข้อมลู  ตามระเบียบของกรมป่าไม้  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงขอ
อนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยเขตป่า  ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484  โดยได้จัดทำหนังสือขออนุญาตดังกล่าว เข้าสภาองค์การ
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บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิซาการในเขตป่า  
วัดประดู่  ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการแจ้งขออนุญาตฯ กับทาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานีด้วยแล้วเช่นกัน 

นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหาร กระผม นายชินรัตน์            
ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าสะท้อน ที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เนื่องจากกรมชลประทานได้มี
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้เสนอโครงการขุดลอกคลองเข้าแผนแล้ว ซึ่ง
บางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในเขตป่าวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอ
เมือง และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมว่าน่าจะมี
ประโยชน์ในอนาคตที่จะนำข้อมูลจากการสำรวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาประกอบการพิจารณาโครงการของกรมชลประทานใน
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติดที่ประชุมในการ
พิจารณาคำขออนุญาตเข้าสำรวจพ้ืนที่ป่าในเขตป่าวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอ
เมือง และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสำรวจพ้ืนที่ป่า
ในเขตป่าวัดประดู่  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง  และตำบลท่าสะท้อน อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่า      
วัดประดู่  ตำบลวัดประดู่   อำเภอเมือง  และตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา  ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ มาสอบถามหรือนำเสนอ
เพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ หรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือนำเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือน
สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑4.45 น. 

 
      ผู้บันทึกการประชุม                        

                                                         (นายเสมา  ธรรมบดี) 
 สมาชิกสภาอบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 

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

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย .................... สมัยที่ ...................  ครั้งที่ .............  
ประจำปี ............  วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ในการประชุมสภา 

สมัย .................. สมัยที่ ................. ครั้งที่ .............. ประจำปี ................. 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายโอฬาร  นะมะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


