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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
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ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

 
รวม สมาชิกสภา อบต. ทั้งหมด            14 คน 
 ผู้มาประชุม จำนวน 14 คน 
 ผู้ลาประชุม จำนวน - คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จำนวน  -         คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน              7       คน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
๑๑ 
12 
13 
14 

ผู้มาประชุม 
นายโอฬาร  นะมะ 
นายสารยุทธ  พรหมอุบล 
นายสุรพล  แผ้วบาง 
นายสมศักดิ์   จรัล 
นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
นายเสมา  ธรรมบดี 
นางปราณีต  คงดี 
นายสมเหียะ  สระทองไหม 
นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
นายมงคล  นิลจันทร์ 
นายสายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
นายวิทยา  คงรอด 
นายวิษณุ  จันทร์เขียว 
นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
ประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
รองประธานสภา อบต.ท่าสะท้อน 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 1   
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา  อบต.ท่าสะท้อน  หมู่ที่ ๗ 
เลขานุการสภา อบต.ท่าสะท้อน 

 
โอฬาร  นะมะ 
สารยุทธ  พรหมอุบล 
สุรพล  แผ้วบาง 
สมศักดิ์   จรัล 
จรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน 
เสมา  ธรรมบดี 
ปราณีต  คงดี 
สมเหียะ  สระทองไหม 
อุสมาน  อิสิงห์จันทร์ 
มงคล  นิลจันทร์ 
สายสัมพันธ์  ศรีบุรุษ 
วิทยา  คงรอด 
วิษณุ  จันทร์เขียว 
ฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
นายภาส  เพชรผ่อง 
นายวีระยุทธ  วังแช 
นางสาวศุภภร  รอดมณี 
นายชินรัตน์  ณ ตะก่ัวทุ่ง 
นางนงลักษณ์  ชูแดง 
น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 
นายก อบต.ท่าสะท้อน 
รองนายก อบต.ท่าสะท้อน 
เลขานุการนายก อบต.ท่าสะท้อน 
ปลัด อบต.ท่าสะท้อน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
ธวัชชัย  ทองตำลึง 
ภาส  เพชรผ่อง 
วีระยุทธ  วังแช 
ศุภภร  รอดมณี 
ชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  
นงลักษณ์  ชูแดง 
ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/2564  คร้ังที่ ๑  ประจำปี 2564  

วันที่  ๑0  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

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

เปิดประชุมเวลา  1๓.3๐ น. 
              เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ได้มาลงนามเข้าร่วมประชุม   จำนวน  ๑4 คน  
ครบองค์ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ.๒๕6๒  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม   

ประธานสภา อบต.  สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เมื่อสมาชิกสภาฯ  มาพร้อมกันแล้วผมขอเปิด
ประชุมนะครับ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕64 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563 
 ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
    ไม่มี 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา 
    5.1 พิจารณารับมอบครุภัณฑ์ รถดับเพลิง DOS จำนวน 1 คัน 
 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องที่เสนอใหม่ 
    6.1 พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
    6.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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    6.๓ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการ
จัดหาเรือท้องแบนพร้อมเครื่องมือ 

    6.๔ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
    6.๕ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา  เชิญ เลขานุการสภา ครับ 
เลขานุการสภา  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/25๖3 ครั้งที่ 1 

ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3)  ต่อที่ประชุม 
ประธานสภา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าสะท้อน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/25๖3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25๖3  เมื่อวันที่  
17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่........
หากไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่ค้างพิจารณา  

 5.1 พิจารณารับมอบครุภัณฑ์  รถดับเพลิง DOS จำนวน 1 คัน 
ประธานสภา  การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์  รถดับเพลิง DOS  ซึ่งสภาฯ ได้เลื่อนการ

พิจารณามาจากการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่  5/2563  ครั้งที่  1  
ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ซึ่งในวันนี้จะต้อง
ดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จ  ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น
หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องนี้บ้างหรือไม่ครับ 

นายสุรพล  แผ้วบาง  กรณีการรับโอนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลควรคำนึงถึงความจำเป็น
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุการใช้
งาน  การซ่อมแซมและการบำรุงดูแลรักษา ขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ  เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ เป็นต้น  สำหรับรถดับเพลิง DOS  คันนี้  ถ้ารับโอนมาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อนก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ผมจึงมีความเห็นว่าไม่สมควรรับ
ครับ 
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ประธานสภา  เพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  หากที่ประชุมไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติ
ที่ประชุมในการพิจารณารับมอบครุภัณฑ์  รถดับเพลิง DOS จำนวน 1 คัน  ด้วย
การยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไม่รับมอบครุภัณฑ์  รถดับเพลิง DOS ด้วยคะแนนเสียง 11 
เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ประธานสภา 6.1 พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖3  

  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องครบั 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

ประธานสภา  จากการที่ได้อ่านรายงานผลการติดตามและประเมินผลแล้ว มีสมาชิกท่านใด
มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3  ด้วยคะแนน 12 เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
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ประธานสภา 6.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา  ให้เพ่ือนสมาชิกดูรายละเอียดตามเอกสารนะครับ ขอเชิญท่านปลัด ชี้แจงครับ 

นางสาวศุภภร  รอดมณี  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร ดิฉันนางสาวศุภภร  
รอดมณี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ขอเรียนในระเบียบ
วาระประชุมวาระที่ 6.2 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ อัคคีภั ย  งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณ ฑ์   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ซึ่งท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว  

  ในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้เพ่ือซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV
ให้สามารถใช้การได้  เนื่องจากกล้อง CCTV บริเวณหน้าบริษัท  เอสเอสเค โปร
ดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  หมู่ที่ 3  ไม่มีอุปกรณ์กันฟ้าผ่า  และเครื่องสำรอง
ไฟฟ้าชำรุด  จำนวน  2  เครื่อง  และบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  
เครื่องสำรองไฟฟ้าชำรุด  จำนวน  1  เครื่อง   

  เครื่องสำรองไฟฟ้า  เป็นครุภัณฑ์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕64  จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อมาใช้ใน
การซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV  ทั้งสองแห่งให้สามารถใช้การได้ 

  จึงขอนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
ตั้งจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  ดังนี้   
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  1.  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  งบประมาณ  7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA  สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงกล้อง
วงจรปิด CCTV  บริเวณหน้าบริษัท  เอสเอสเค โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
หมู่ที่ 3  จำนวน  2  เครื่อง  และสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV  
บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  จำนวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  
2,500  บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563  ดังนี้    

   - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
   - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 

  2.  ขอโอนลดจาก   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  2,200,000  บาท  
คงเหลือก่อนโอน  1,465,049  บาท  ขอโอนลด จำนวน  7,5๐๐  บาท  
คงเหลือหลังโอน  1,457,549  บาท (เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล  สังกัดสำนักปลัด จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี   ได้แก่  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น),  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป), นัก
ทรัพยากรบุคคล,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,  นักพัฒนาชุมชน,  เจ้าพนักงาน
ธุรการ  ขณะนี้มีตำแหน่งว่าง  จำนวน  1  อัตรา  ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ
สามารถโอนลดได้) 

ประธานสภา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
จดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  งบประมาณ  7,500  บาท  ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  งบประมาณ 7,500 
บาท  ด้วยคะแนน 12 เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
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ประธานสภา 6.๓ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองมือ  

  เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบครับ 

เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

  ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายชินรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร กระผมนายชินรัตน์  

ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากตามที่ได้ตั้งงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดหาเรือท้องแบน พร้อม
เครื่องมือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต จำนวน 
1 ลำ พร้อมเครื่องยนต์ ซึ่งตั้งจ่ายตามท้องตลาดตามรายละเอียดคุณสมบัติและมิติ
ครุภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้ไม่มีขายในท้องตลาดแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
จัดซื้อได้ในตอนนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการจัดหา
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องมือ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอต่อสภาครับ 

  1.  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)   

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
โครงการจัดหาเรือท้องแบน พร้อมเครื่องมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน  
ไฟเบอร์กลาส  ขนาด  17  ฟุต  จำนวน  1  ลำ  พร้อมเครื่องยนต์   ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด  ราคา  150,000  บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและมิติ
ผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 

  1) เป็นเรือท้องแบนผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เสริมแรง น้ำหนักเบา  สามารถ
บรรทุกคนได้  12-15  คน 

  2) ขนาดกว้างภายนอก  185  เซนติเมตร  ยาวรวม  530  เซนติเมตร  ความลึก
รวม  50  เซนติเมตร 
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  3) เครื่องยนต์เบนซิน  4  จังหวะ  สูบเดียววางเอียง  25  องศา  วาล์วเหนือลูกสูบ  
ความจุกระบอกสูบ  389  ซีซี  ระบบจุดระเบิดแบบดิจิตอล  ซีดีโอ  จำกัดรอบเครื่องยนต์
สูงสุดไม่เกิน  4,200 +/- 50  รอบต่อนาที 

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 93 รายการที ่8) 

  2.  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ที่ขอแก้ไข)   

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
โครงการจัดหาเรือท้องแบน พร้อมเครื่องมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาส  ขนาด  17  ฟุต  จำนวน  1  ลำ  พร้อมเครื่องยนต์  ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด  ราคา  150,000  บาท  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและมิติ
ผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 

  1) เป็นเรือท้องแบนผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เสริมแรง น้ำหนักเบา  สามารถ
บรรทุกคนได้  12-15  คน 

  2) ขนาดกว้างภายนอก  185  เซนติเมตร  ยาวรวม  530  เซนติเมตร  ความลึก
รวม  50  เซนติเมตร 

  3) เครื่องยนต์เบนซิน  4  จังหวะ  วาล์วบนฝาสูบ  กระบอกสูบเดียว  ปริมาตร
กระบอกสูบ  389  ซีซี  กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  13  แรงม้า/4000 รอบต่อนาที  
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  ระบบจุดระเบิดแบบดิจิตอล CDI   

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 93 รายการที ่8) 

ประธานสภา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา หากที่ประชุมไม่มีขอ้สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการ 
 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการจัดหาเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องมือ ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการ
จัดหาเรือท้องแบน พร้อมเครื่องมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์
กลาส  ขนาด  17  ฟุต  จำนวน  1  ลำ  พร้อมเครื่องยนต์  ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องตลาด  ราคา  150,000  บาท   โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและมิติ
ผลิตภัณฑ์  ดังนี้ 

  1) เป็นเรือท้องแบนผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เสริมแรง น้ำหนักเบา  สามารถ
บรรทุกคนได้  12-15  คน 

  2) ขนาดกว้างภายนอก  185  เซนติเมตร  ยาวรวม  530  เซนติเมตร  ความลึก
รวม  50  เซนติเมตร 
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  3) เครื่องยนต์เบนซิน  4  จังหวะ  วาล์วบนฝาสูบ  กระบอกสูบเดียว  ปริมาตร
กระบอกสูบ  389  ซีซี  กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  13  แรงม้า/4000 รอบต่อนาที  
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  ระบบจุดระเบิดแบบดิจิตอล CDI   

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 93 รายการที ่8) 
  ด้วยคะแนน 12 เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา 6.4 เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสะท้อน ประจำปี 2564  และกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

   ด้วยวันนี้ เป็นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก  ของปี พ.ศ.2564           
โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จะต้องกำหนดสมัยประชุม        
ตามระเบียบเป็นประจำทุกปี ดังนั้น ขอนำเรียนปรึกษา ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพ่ือมี
มติกำหนดสมัยประชุมร่วมกัน และขอให้ท่านปลัด ร่วมเสนอสมัยประชุมให้
เป็นไปตามห้วงระยะที่เหมาะสมกับระเบียบและภารกิจงานต่างๆ ที่จะต้อง
นำเสนอให้สภาพิจารณา  และขอให้เลขานุการ ชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕62 

   มาตรา ๕๓  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้
นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีท่ีไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ประธานสภา   มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
ประจำปี 2564  เชิญครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์      
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  2         
บ้านบ่อกรัง ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  เป็นสี่สมัย 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน  2564   
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   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ 15 - 30 กรกฎาคม  2564   
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม  2564   
   และกำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖5  

ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์  2565   
ประธานสภา   ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 

- นายสุรพล  แผ้วบาง  เป็นผู้รับรอง 
- นายอุสมาน  อิสิงห์จันทร์  เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
นางสาวศุภภร  รอดมณี  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหาร ดิฉันนางสาวศุภภร  รอด

มณี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ในการกำหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 2,3,๔  ขอเสนอว่าช่วงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  จะอยู่ในช่วงไม่
เกิน 15 สิงหาคม  และช่วงติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะอยู่ในช่วงไม่เกิน
เดือน ธันวาคม ของทุกปี   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2563 ข้อ 23 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 

  ดังนั้น  สภาน่าจะกำหนดเวลาสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ไว้ในห้วงเวลาดังกล่าว
เพ่ือจะได้ไม่ต้องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญบ่อย ๆ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน   เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่  2         
บ้านบ่อกรัง การทำกิจกรรมใช้ระบบสภา ตามที่ท่านปลัดเสนอมาก็ดีและหากมี
ปัญหาสภาก็สามารถเลื่อนได้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอให้คงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร ขอให้ปรึกษากันดูนะครับ  

 พักการประชุม 10 นาที    
   เมื่อครบเวลาพักการประชุม เลขานุการสภาฯ  ได้เรียกสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม

เข้าห้องประชุมเพ่ือหารือการกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2564 ต่อ 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภา   หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  สรุปว่าการกำหนดสมัยประชุมสภา  สมัย

สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  และสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
๒๕๖5  มีดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน  2564   
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ระหว่างวันที่ 15 - 30 กรกฎาคม  2564   
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม  2564   
  และกำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖5  ระหว่างวันที่ 

1 - 15 กุมภาพันธ์  2565   
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ประธานสภา 6.5 เร่ืองการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖4  
 ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 

เลขานุการสภา ในการพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

   ข้อ  89/1 ในกรณี ที่ มีภ ารกิจตามนโยบายเร่ งด่ วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ 
โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ  87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย         
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุน
สำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808/ว 1438    
ลงวันที่  10  มีนาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่  และสนับสนุนการดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางนงลักษณ์  ชูแดง  รายละเอียดยอดเงินสะสม มีดังต่อไปนี้ 

  1. ยอดเงินสะสมคงเหลื อ  ณ  วันที่  10 กุ มภาพันธ์  2564  จำนวน  
13,875,615.87  บาท 

  2. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประมาณ ๖ เดือน  จำนวน  4,030,๐๐๐  
บาท 

  3. สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน  เงินเดือน  ค่าตอบแทนครูผู้ดูแล
เด็กประมาณ ๓ เดือน  เงินอุดหนุน อ่ืน  ๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๓ เดือน 
จำนวน  ๒,30๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  4. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย  10% จากยอดเงินสะสมคงเหลือ  จำนวน  
1,0387,561.59  บาท  

  5. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จำนวน  1,288,754.28 บาท 
  6. เงนิสะสมเหลือจ่ายจากการประมูลโครงการ จำนวน 2,755,500 บาท 
  7. คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 

1,288,954.28  บาท 
  8.  เงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่ายหรืออยู่ระหว่าง

ดำเนินการ จำนวน  9 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,880,500 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

และรายละเอียดโครงการที่ต้องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เชิญครับ  

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา กระผม นายธวัชชัย  ทองตำลึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  ขอเรียนชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน  ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหมู่ที่  5 ว่าได้รับความเดือดร้อน  
เนื่องจากหลังฤดูฝนที่ผ่านมาถนนสายเวียงประสาน หมู่ที่5  บ้านเขาพลู ตำบลท่า
สะท้อน  ชำรุด เป็นหลุมบ่อสัญจรไปมาไม่สะดวก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นความ
เดือดร้อนที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง  และเรื่องเหล่านี้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการบริการชุมชนและสังคม  
เป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพ่ือบำบัดความ
เดือนร้อนของประชาชน แต่จากการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการแก้ปัญหาใน
บริเวณท่ีประชาชนร้องเรียนไว้  และหากจะรอตั้งงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  กว่าจะมีเงินเข้ามากว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวบ้านก็ต้องรอ
อีกเป็นปี  เกรงว่าการแก้ไขปัญหาจะล่าช้าเกินไป  จึงขอนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภา
แห่งนี้  เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน
สะสมที่จะสามารถนำมาใช้จ่ายครับ   
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  หลักการ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๘  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  (๑)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  มีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ประชาชนได้เสนอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือให้ดำเนินการ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พิจารณาเห็นว่าในปัจจุบันมีเงิน
สะสม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น 13,875,615.87    
บาท เงินสะสมที่สามารถนำมาจ่ายได้ 1,288,954.28  บาท ประกอบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 
499,000  บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน  1 โครงการ  ดังนี้  

  โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE  สายเวียงประสาน 
หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู  ตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ 499,000 บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

  ตามรายละเอียดที่กองช่างได้ประมาณราคา ในเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับที่
ประชุมแล้ว   



~ 13 ~ 
 

 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพ่ือดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE  สายเวียง
ประสาน หมู่ที่ 5  บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,250 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลนกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน งบประมาณ  499,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียง 
12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภา  ไม่ทราบมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมบ้างครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อกรัง ผมขอสอบถาม ดังนี้ 

  เรื่องแรก  สืบเนื่องจากที่ประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ท่านกำนันได้ฝากผมเรื่องการแข่งขันฟุตบอล  
ประจำปี 2564  ผมจึงนำเรื่องจากท่ีประชุมหมู่บ้านมาสอบถามท่าน นายก อบต. 
ว่าการแข่งขันฟุตบอลประเพณีซึ่งตำบลท่าสะท้อนได้มีการจัดการแข่งขันกัน
มาแล้วร่วม 30 ปี  ในปีนี้เราจะมีแนวทางว่าจะจัดการแข่งขันฟุตบอล  ประจำปี 
2564  (ท่าสะท้อนคัพ  ครั้งที่ 31)  หรือไม่จัดครับ  ถ้าไม่จัดเพราะอะไร   

  เรื่องที่สอง  คือ  เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า  ที่ อบต. จะจัดซื้อเห็นนานแล้วครับ  
เมื่อไหร่จะได้  ชาวบ้านก็ถามว่าไฟฟ้าจะแก้ไขเม่ือไหร่  

  เรื่องที่สาม  คือ  เรื่องรถบรรทุกขยะ ไม่ทราบว่าแนวทางของฝ่ายบริหารจะมี
แนวทางซ่อมหรือไม่อย่างไร หรือว่าจะจัดจ้าง หรือยังไงครับ รถขยะที่มาเก็บมา
เก็บกลางคืนผมว่าไม่เหมาะสมเลยนะครับ เพราะดูแล้วทำงานกลางคืนผมดูแล้วใน
ฐานะสมาชิกหมู่ที่ ๒ การทำงานของรถขยะไม่เหมาะสมเพราะทำงานตอนหัวค่ำ 
แล้วชาวบ้านเอาขยะมาตั้ งไว้ตั้ งแต่ เช้า จนกระทั่ งมืดค่ำรถขยะจึงมาเก็บ 
กำหนดการที่จะเข้ามาเก็บก็ไม่ค่อยตรงบางทีวันจันทร์ก็ไม่ได้มาผมก็สับสนและมี
เสียงสะท้อนมาถึงผม  ในฐานะสมาชิกสภาผมก็โดนตำหนิ ผมจึงนำปัญหาเรื่องนี้
มาปรึกษาหารือท่านด้วยว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขแบบไหน  ให้ชาวบ้านขยะกองไว้
นานๆ มันก็ส่งกลิ่นเหม็น  สุนัขคาบไปคาบมา ดูแล้วมันไม่เหมาะสม ผมเองก็นำ
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนมาปรึกษาหารือกับท่านประธานฝากถึงนายก อบต. 
ช่วยหาวิธีแก้ไข เราไม่ได้ตำหนิแต่เรามาปรึกษาหารือเพ่ือหาวิธีแก้ไขต่อไปครับ 
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นายสมเหียะ  สระทองไหม  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสมเหียะ      
สระทองไหม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  หมู่ที่ 4   
บ้านหนองจอก จากการเกิดอุทกภัยถนนสายยูเทิร์นชำรุดเสียหายและถนนสาย
ไทรงามบางส่วนฝ่ายบริหารจะซ่อมแซมให้งบประมาณ แต่ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงาน
ไหนเข้าไปดูแลเลยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  เรื่องอ่ืนๆ ที่จะนำมาพูดคุยกันมี 5 เรื่องนะครับ 
1. เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2564 (ท่าสะท้อนคัพ ครั้งที่ 31) 
2. เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า 
3. เรื่องรถบรรทุกขยะและการจัดเก็บขยะ 
4. เรื่องถนนสายยูเทิร์น 
5. เรื่องถนนสายไทรงาม 
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ตามที่เพ่ือนสมาชิกถามว่าฟุตบอลประเพณีซึ่งตำบลท่าสะท้อนได้มีการ
จัดการแข่งขันกันมาแล้วร่วม 30 ปี  ในปีนี้จะจัดการแข่งขันหรือไม่จัดนั้น  ผมขอ
เรียนว่าในระยะหลังจากการจัดมา 3 - 4 ปี  ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ 
แต่กีฬาคือการสร้างความสามัคคีในชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือต้านยาเสพติด  
ถ้าเพ่ือนสมาชิกอยากจะจัดตรงนี้ก็ขอเชิญเราไม่ขัดข้อง ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำ
แต่ที่ผ่านมาสมาชิกเราเองมาด่าน้องๆ ที่สำนักงาน  อย่างนั้นอย่างนี้ จะเอาอย่าง
นั้นจะเอาอย่างนี้  แทนที่จะเป็นงานของตำบลซึ่งทุกคนรวมทั้งสมาชิก อบต. ต้อง
ช่วยกัน ซึ่งที่ผ่านมามันไม่ใช่  ทำให้น้องๆ เหนื่อยและไม่มีกำลังใจที่จะจัดให้มี
กิจกรรมนี้ต่อไป  ผมก็ยอมมันไม่มีกำลังใจจะจัดนะครับ เราปรับกันทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นเรื่องรดน้ำสนามหญ้า ปรับปรุงบริเวณทำกันเกือบเดือน ผลที่ได้รับคือโดน
ด่า คณะกรรมการก็หายากเพราะระบบการแข่งขันฟุตบอลมันบ้านๆ ไม่มีระบบ 
นึกจะด่าก็ด่า แต่ถ้าเป็นฟุตบอลลีกนั่นไม่ได้ โดนด่าก็มีผมคนเดียวที่รับผิดชอบอยู่
ตรงนี้พยายามจะจัดให้มันดีที่สุด แต่ผลที่ได้รับมันไม่ดี ถ้าในใจผม อยากให้จัด
ฟุตบอล 7 คน แต่ทำไม่ได้เพราะหลายท่านบอกว่าประเพณีบ้านเราจัดมาแบบนี้
นานแล้ว ถ้าจัด 7 คน เด็กๆ  จะอยู่รวมกันหมดไม่ต้องแยกว่าหมู่ไหนเป็นหมู่ไหน 
เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2564 (ท่าสะท้อนคัพ ครั้งที่ 31)  ถ้าสมาชิก
สภาจะร่วมใจกันจัดก็เชิญ  งบประมาณที่ตั้งไว้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
ผมให้เต็มที่นะครับ เรามาคุยกันว่าจะเอายังไง  แต่จะให้ผมเดินหน้าผมยอมครับ 
มันแก้ไขยาก แต่ถ้าทุกคนมาช่วยกันมีปัญหาผมแก้ไขเองแต่บางครั้งมันไม่ใช่มา
โยนให้กับฝ่ายบริหารทั้ งหมดเลย บางทีด่าแม่กรรมการ เค้ามารอบหนึ่ ง
ค่าตอบแทนพันกว่าบาท เขาไปตัดสินฟุตบอล 7 คน ดีกว่าครับเขาได้เป็นคู่ ได้
ค่าตอบแทนเยอะกว่าอีกครับ ดีกว่ามาให้เพ่ือนด่า คนบ้านเรามันก็ลำบาก 

  เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้าที่ตั้งงบประมาณไว้ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่ง
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ยื่นอุทธรณ์เข้า
มาอีก  ก็ต้องรอผลการพิจารณา ทำให้ช้าไปอีก  เดียวให้ ผอ.กองช่าง  ติดต่อขอใช้
รถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ พ่ีน้อง
ประชาชนก่อนนะครับ 
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  เรื่องรถบรรทุกขยะ  ของ อบต. ได้มีการประเมินราคาค่าซ่อมแล้วเกือบ
500,000 บาท  เรายังไม่มีงบประมาณที่จะซ่อม  แต่รถเราก็ต้องซ่อมไว้ตอนนี้รอ
งบก่อน  ก็ยังคงต้องจ้างเหมาบริการจัดเก็บไปก่อน  คนงานที่มีอยู่ก็เอาไปช่วย
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานประปา – ไฟฟ้า ไปก่อน  
ผมจะซ้อมให้ทุกคนใช้งานรถดับเพลิง รถกระเช้าให้เป็นทุกคน เช่น น้ำประปาไม่
ไหนตรงไหน คนไหนก็ทำได้ ไฟฟ้าเสียตรงไหนคนไหนก็ทำได้  รถที่มาจัดเก็บขยะ
ก็พยายามปรับให้รวดเร็ว และเรื่องที่มาเก็บตอนกลางคืน  สัญญาใหม่บังคับเวลา 
ผมไม่ต่อเวลาให้มาก ประมาณ 2-3 เดือน หากผิดสัญญาเราจะบอกเลิก เหตุที่
ต้องจัดจ้างรถเก็บขยะเพราะมันคุ้มค่ากว่าการที่เราจัดเก็บขยะเองครับ ท่านคิดดู
ว่าพนักงาน 3,4  คน ก็เป็นเงินสามสี่หมื่นแล้ว จ้างเดือนละ 47,000 บาท เราไม่
ต้องเสี่ยงภัย ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  

  เรื่องถนนหมู่ที่ 4 งบกลางมีงบประมาณคงเหลือ 200,000 กว่าบาท แต่
ทางอำเภอให้เราจ่ายซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วนจาก
อุทกภัย  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมิน ตอนแรกประเมินมา 600,000 กว่า
บาท แต่เงินเรามีแค่  200,000 บาท  ก็ต้องตั้งอนุกรรมการลงไปตรวจสอบและ
ประเมินมาใหม่เอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ  สำหรับถนนใช้งบประมาณของทาง
อำเภอมาซ่อม ขอได้แค่ 2 สายเท่านั้น คือ  สายใต้สะพานกับสายใต้สายไฟลิกไนท์ 
ซึ่งถนนของหมู่ที่ 3 ก็จำเป็นมาก  แต่หมู่ที่ 5 โดนร้องเรียนก็เลยให้ก่อน  อบต.ไม่
มีเงินเรากพ็ยายามหางบประมาณส่วนอื่นมาช่วยเหลือ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อกรัง เรื่องฟุตบอลถ้านายกไม่เต็มใจจัด สมาชิกท่านใดมีความเห็นแบบใด 
หลังการประชุมเราจะได้ไปบอกกำนัน บอกเยาวชนว่าจะจัดหรือไม่จัดมันก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายอำนาจในการจ่ายเงินอยู่ที่ผู้บริหารครับ ผมอยากขอความเห็นจากสมาชิก
ว่าจะจัดหรือไม่จัด ปีนี้ยกเลิกไม่จัดไปครับท่านประธาน นายกก็พูดแล้วว่าไม่จัด
ใครจะจัดก็จัด แต่เราในฐานะสมาชิกผมว่าก็ไม่ต้องจัดแล้วเพราะนายกไม่เต็มใจจัด
แล้วครับท่านประธาน 

นายสุรพล  แผ้วบาง  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายสุรพล  แผ้วบาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ผม
ขอพูดต่อจากเพ่ือนสมาชิก คำว่าฟุตบอลประเพณี เขาจัดกันมา 30 ปีแล้ว     
อบต.ผู้จัด เราฝ่ายสภา หรือข้าราชการฝ่ายบริหารผมว่าหาทางออกได้ จะได้บอก
ชาวบ้านได้ว่าสาเหตุอะไร ถ้าฝ่ายสภาจัดผมว่าน่าจะจัดครับผมว่าขอความเห็นจาก
เพ่ือนสมาชิกครับ 

ประธานสภา  ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลให้คุยกับท่านนายกครับ 

นายจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน  เรียนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ กระผมนายจรงศักดิ์       
วงศ์กิจพิมาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 
บ้านบ่อกรัง สภาฟันธงไปเลยครับ มีซ้ายกับขวา แต่เพ่ือนสมาชิกจะจัดใครจะ
รับผิดชอบไหวครับ 
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ประธานสภา  เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

นางสาวศุภภร  รอดมณี  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร ดิฉันนางสาวศุภภร  รอด
มณี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาเมื่อสักครู่นะคะ การจัดการแข่งขันหรือการจัดงานที่มีการรวมคนเป็น
จำนวนมาก เราต้องเข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในกรณีที่ ถ้าเราจะจัดเราต้องขอมีมาตรการตรงนี้อย่างเคร่งครัด 
แต่ถ้าไม่จัดในส่วนของงานฟุตบอลประเพณีก็คงไม่เป็นไร ขนาดฟุตบอลในระดับชาติถ้า
เป็นเหตุสู่การสุ่มเสี่ยงก็มีเหตุให้ต้องงดหรือระงับหรือเลื่อนไปก่อน เป็นการแสดงความ
คิดเห็นนะคะ ท่านสมาชิกได้ลองเอาไปคิดดู ถ้าจัดผู้บริหารก็ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ
น่าจะเป็นไปได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการก็จะเข้มงวดและต้องขอความร่วมมือกับ
สมาชิกให้มากขึ้น ขอบคุณคะ่ 

นายก อบต.  ขอให้ท่านจรงศักดิ์  วงศ์กิจพิมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
สะท้อน หมู่ที่  2  ได้ไปหารือกับทีมงานนะครับ  หาก มีนักกีฬา, ทีมงาน,  
กรรมการพร้อม  และสมาชิกสภาทุกท่านพร้อมใจกันจัดและร่วมกันรับผิดชอบ  ก็
ค่อยมาคุยอีกที  ผมยินดีสนับสนุนครับ   

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ หรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภา  ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ขอปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
               ผู้บันทึกการประชุม 
                                                    (นายฐานิสรณ์  เศรษฐเชื้อ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

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

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 

รับรองรายงานการประชุมสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่   1    .  
ประจำปี 2564  วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์   . พ.ศ. 2564.. 

ในการประชุมสภา 

สมัย   สามัญ   สมัยที่  1/2564  ครั้งที ่  1   ประจำปี  2564  . 
เมื่อวันที่   27    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564  . 

                          (ลงชื่อ)  
(นายโอฬาร  นะมะ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 


