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ณ  ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
อําเภอพนุพิน  จงัหวัดสรุาษฎร�ธาน ี



รายงานการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญัที ่2/2557  ครัง้ที่ 1  ประจําป' 2557   

วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 
ผู�มาประชมุ 

1. นายโอฬาร  นะมะ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายสุรพล  แผ�วบาง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  1 
3. นายสมศักด์ิ   จรัล สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
4. นายจรงศักด์ิ  วงศ�กิจพิมาน สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  2 
๕. นายเสมา  ธรรมบดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๖. นางประณีต  คงดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  3 
๗. นายอุสมาน  อิสิงห�จันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๘. นายสมเหียะ  สระทองไหม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  4 
๙. นายมงคล  นิลจันทร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
1๐. นายสายสัมพันธ�  ศรีบุรุษ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  5 
1๑. นายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  6 
1๒. นายวิษณุ  จันทร�เขียว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  หมู�ท่ี  7 
๑๓.  นายฐานิสรณ�  เศรษฐเชือ้ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  

 
ผู�ไม�มาประชมุ 

1. นายสารยุทธ   พรหมอุบล รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นายธวัชชัย   ทองตําลึง นายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
2. นายวีระชัย  พันธ�ประทุม รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
3. นายประยงค�  เกตกรณ� รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
4. นายวีระยุทธ  วังแช เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
5. นายพงศธร  ศรีพลวัฒน� ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
6. นายชินรัตน� ณ ตะก่ัวทุ�ง ผู�อํานวยการกองช�าง 
7. นางสาวกุลสิริ  เตมียทัต ผู�อํานวยการกองคลัง 
 

รวม  สมาชิกสภา อบต.   ท้ังหมด             14      คน 
     ผู�มาประชุม           จํานวน     13       คน 
     ผู�ไม�มาประชุม  จํานวน              1       คน  
     ผู�เข�าร�วมประชุม  จํานวน             6       คน 



 

บันทกึการประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 
สมัยวิสามญัที ่2/2557  ครัง้ที่ 1  ประจําป' 2557   

วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  
ณ  ห�องประชมุสภาองค�การบรหิารส�วนตาํบลท�าสะท�อน 

------------------------------ 
 
เปKดประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 
              เม่ือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ได�มาลงนามเข�าร�วมประชุม จํานวน 
๑3 คน  ครบองค�ประชุม ตามมาตรา  ๕๖ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข�อ  ๒๕  แห�งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จึงให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเข�าห�องประชุม   
 
ประธานสภา อบต.                  สวัสดีครับ  คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลท�าสะท�อน  ทุกท�าน  เม่ือสมาชิกสภาฯ  มาพร�อมกันแล�วผม
ขอเปKดประชุม การประชุมครั้งนี้เปTนการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี  
2/2557  ครั้งท่ี ๑  ประจําป' ๒๕๕๗   ต�อไปจะเปTนการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

                              
ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องทีป่ระธานจะแจ�งต�อทีป่ระชมุ 

(๑) ขอแจ�งระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้  

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

ระเบยีบวาระที ่๓  เรื่องด�วน 

1.  พิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม ประจําป' 2557 

ท่ีประชุมฯ   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ล�ว 

เลขานุการสภา   อ�านรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�วต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ ขอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑/2557 ครั้ง
ท่ี  1 ประจํ าป'   ๒๕๕๗  เ ม่ือวัน ท่ี  18 เ ดือน กรกฎาคม          
พ.ศ. ๒๕๕7  มีสมาชิกสภา อบต. ท�านใดต�องการแก�ไขหรือไม� 



 

ท่ีประชุม   ไม�มี 

ประธานสภาฯ   ขอให�ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  

ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว  ด�วยคะแนนเสียง  ๑1  
เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

เลขานุการสภา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  แก�ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

มาตรา 71  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจออกข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลเพ่ือใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วน
ตําบลได� เท�าท่ีไม�ขัดต�อกฎหมาย หรืออํานาจหน�าท่ีขององค�การ
บริหารส�วนตําบล ในการนี้จะกําหนดค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บและ
กําหนดโทษปรับผู�ฝWาฝXนด�วยก็ได�แต�มิให�กําหนดโทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท  เว�นแต�จะมีกฎหมายบัญญัติไว�เปTนอย�างอ่ืน 

ร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล  จะเสนอได�ก็แต�คณะ
ผู�บริหาร หรือสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  หรือราษฎร
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล ตามกฎหมายว�าด�วยการเข�าชื่อ
เสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน 

ในกรณีท่ีนายอําเภอไม�เห็นชอบด�วยกับร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลใด ให�ส�งคืนสภาองค�การบริหารส�วนตําบลภายใน
สิบห�าวันนับแต�วันท่ีนายอําเภอได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนตําบลดังกล�าวเพ่ือให�สภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณา
ทบทวนร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนั้นใหม� หาก
นายอําเภอไม�ส�งร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลคืนสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีนายอําเภอ
ได�รับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดังกล�าว ให�ถือว�า
นายอําเภอเห็นชอบกับร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น 

เม่ือสภาองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาทบทวนร�าง
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลตามวรรคสี่แล�ว มีมติยืนยัน
ตามร�างข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลเดิมด�วยคะแนนเสียง
ไม�น�อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลงชื่อ
และประกาศเปTนข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลได�โดยไม�ต�อง
ขอความเห็นชอบจากนายอําเภอ แต�ถ�าสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลไม�ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติ
องค�การบริหารส�วนตําบลคืนจากนายอําเภอหรือยืนยันด�วย
คะแนนเสียงน�อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค�การ



 

บริหารส�วนตําบลท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� ให�ร�างข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลนั้นเปTนอันตกไป 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554    

ข�อ ๔๓  ร�างข�อบัญญัติต�องแบ�งเปTนข�อและมีบันทึก
ดังต�อไปนี้ 

(๑) หลักการของร�างข�อบัญญัติ 

(๒) เหตุผลท่ีเสนอร�างข�อบัญญัติ 

การเสนอร�างข�อบัญญัติให�เปTนไปตามแบบท�ายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาท�องถิ่นได�รับญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอ
มาและตรวจแล�วเห็นว�าถูกต�องให�ส�งสําเนาแก�สมาชิกสภา
ท�องถิ่นล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามวันก�อนวันประชุม  เว�นแต�เปTน
การประชุมอันรีบด�วน  แต�ไม�ให�น�อยกว�าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก�อน
กําหนดเวลานัดประชุม  ถ�าตรวจแล�วเห็นว�าไม�ถูกต�องให�แจ�งผู�
เสนอทราบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได�รับญัตตินั้น  เว�นแต�เปTน
ญัตติร�างข�อบัญญัติเกี่ยวด�วยการเงินท่ีไม�มีคํารับรองของ
ผู�บริหารท�องถิ่น  ให�ประธานสภาท�องถิ่นส�งร�างข�อบัญญัติ
ดังกล�าวไปยังผู�บริหารท�องถิ่นเพ่ือพิจารณาให�คํารับรองหาก
ผู�บริหารท�องถิ่นไม�แจ�งผลการพิจารณาให�คํารับรองให�ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับร�างข�อบัญญัติดังกล�าวจาก
ประธานสภาท�องถิ่นให�ประธานสภาท�องถิ่นแจ�งให�ผู�เสนอ
ทราบโดยเร็ว 

ข�อ ๔๕ ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถิ่นต�อง
พิจารณาเปTนสามวาระ แต�ท่ีประชุมสภาท�องถิ่นจะอนุมัติให�
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได� 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู�บริหารท�องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท�องถิ่นจํานวนไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของจํานวนผู�
ท่ีอยู�ในท่ีประชุมจะเปTน   ผู�เสนอก็ได� เมื่อท่ีประชุมสภาท�องถิ่น
อนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล�ว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถิ่นเปTนกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเปTนประธานคณะกรรมการ   
แปรญัตติ 

 



 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด�วน เรื่องที่ 1  เรื่องการพิจารณาจ�ายขาด
เงินสะสม ประจําป' 2557 เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข�อกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เชิญครับ 

 

เลขานุการสภา ในการพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548  

 ข�อ 89  ความว�า “องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อาจใช�จ�ายเงิน
สะสมได�  โดยได�รับอนุ มั ติจากสภาท�อง ถ่ินภายใต� เ ง่ือนไข   
ดังต�อไปนี้ 

  (1)  ให�กระทําได�เฉพาะกิจการ  ซ่ึงอยู�ภายใต�อํานาจหน�าท่ีของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด�านการบริการชุมชน และ
สังคม หรือกิจการท่ีเปTนการเพ่ิมพูนรายได�ขององค�การปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือนร�อนของ
ประชาชน  ท้ังนี้  ต�องเปTนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (2)  ได�ส�งเงินสมทบกองทุนส�งเสริมกิจการขององค�การปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน แต�ละประเภทตามระเบียบแล�ว 

 (3)  เม่ือได�รับอนุมัติให�ใช�จ�ายเงินสะสมแล�ว องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�องดําเนินการก�อหนี้ผูกพันให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม�
เกินหนึ่งป'ถัดไป หากไม�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให�
การใช�จ�ายเงินสะสมนั้นเปTนอันพับไป ท้ังนี้ ให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ�ายค�าใช�จ�ายประจํา 
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช�จ�ายเงินสะสมให�
คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว” 

 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯพิจารณาจ�ายขาดเงินสะสม เชิญครับ 
   
นายก อบต.  ด�วยเห็นว�าขณะนี้ปกระชากรในพ้ืนท่ีตําบลท�าสะท�อนประสบ กั บ

 ป]ญหาการขาดแคลนน้ํ า เ พ่ือใช� ในการอุปโภค ทุกหมู�บ�าน 
 ประกอบกับยังได�รับหนังสือจากหมู�บ�านต�างๆในการท่ีระบบ
 น้ําประปาผลิตไม�เพียงพอ จึงขอนําเรื่องเข�าสู� ท่ีประชุมเพ่ือขอ
 อนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ตามโครงการท่ีส�วนโยธาได�ประมาณ
 ราคาในเอกสารท่ีได�แจกจ�ายให�กับท่ีประชุมแล�ว ดังต�อไปนี้ 



 

1. ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2557  
 10,249,833.27 บาท 
2. กันไว�สําหรับเงินเดือนและค�าตอบแทน 7 เดือน    

  5,600,000.00 บาท 
3. คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถใช�ได�    3,487,374.95 บาท 
4. โครงการท่ีจะจ�ายขาดเงินสะสมป'  2557 มีดังนี้ 

 
    หมู�ที ่1 บ�านนาค�อ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  บ�านหลังเขา  หมู�ท่ี 1  
บ�านนาค�อ  ตําบลท�าสะท�อน โดยการเทฐาน ถังกรอง  ค.ส.ล.   
ขนาดกว�าง 1.50 ม. ยาว 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ติดต้ังถัง
กรองสนิมเหล็กพร�อมสารกรองและอุปกรณ�กรอง เชื่อมต�อ
ประสาน ท�อให�เรียบร�อย  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  งบประมาณ  78,000 บาท 

 

    หมู�ที่ 2 บ�านบ�อกรัง 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน บ�านหลังเขา หมู�ท่ี 2 
บ�านบ�อกรัง  ตําบลท�าสะท�อน โดยการขุดแนววางท�อประปา  
PE 100 PN 8  มอก.   ขนาด Ø 75 มม.  ยาว  700.00 
ม.  และวางท�อ  PVC ชั้น  8.5 มอก. ขนาด Ø ½"   จํานวน  
10  จุด พร�อมติดต้ังประตูน้ําทองเหลืองขนาด Ø 2½"  
จํานวน 2 จุด  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตํ า บ ล ท� า ส ะ ท� อ น  ปh า ย โ ค ร ง ก า ร จํ า น ว น  1  ปh า ย       
งบประมาณ  119,000   บาท 
 

    หมู�ที ่3 บ�านท�าสะท�อน    

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน บ�านท�าสะท�อน      
หมู�ท่ี 3 บ�านท�าสะท�อน  ตําบลท�าสะท�อน โดยการก�อสร�าง
ฐาน ค.ส.ล. ติดต้ังถังแชมเปญ  ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20.00 
ม.  ติดต้ังป]iมหอยโข�ง  ขนาด 2  HP  จํานวน 1 ตัวติดต้ัง
ตู�ควบคุมไฟฟhาแบบอัตโนมัติ   เดินสายไฟฟhา   ปรับปรุงโรง
กรองน้ําพร�อมเปลี่ยนสารกรองและอุปกรณ�กรองเชื่อมต�อ
ประสานท�อให�เรียบร�อย   ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ปhายโครงการจํานวน 1 ปhาย   
งบประมาณ  487,000   บาท 

 



 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  ซอยจรัสเมตตา     
หมู�ท่ี 3 บ�านท�าสะท�อน  ตําบลท�าสะท�อน โดยการขุดแนววาง
ท�อประปา  PE 100 PN 8  มอก.   ขนาด Ø 75 มม.  ยาว  
400.00 ม.และวางท�อ  PVCชั้น  8.5 มอก. ขนาด Ø ½"   
จํานวน  3  จุด  พร�อมติดต้ังประตูน้ําทองเหลืองขนาด       
Ø 1½"  จํานวน 1 จุด   ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน งบประมาณ  43,000     บาท 
 

    หมู�ที ่4 บ�านหนองจอก 

1. โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ําด่ืม  บ�านไทรงาม  หมู�ท่ี 4 บ�าน
หนองจอก  ตําบลท�าสะท�อน  โดยการก�อสร�างบ�อพักน้ําใส  
ขนาดกว�าง 3.00 ม.  ยาว 6.00 ม.  สูง 1.50 ม.  ติดต้ัง
ป]iมอัตโนมัติขนาด 1.5 HP  จํานวน 1 ตัว  พร�อมเชื่อมต�อ
ระบบท�อน้ําท้ังหมด   ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟhา ขนาด 15 แอร�ม   
ติดต้ังไฟฟhาภายในอาคารพร�อมเชื่อมต�อระบบไฟฟhาท้ังหมด  
ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบล         
ท� า ส ะ ท� อ น  ปh า ย โ ค ร ง ก า ร จํ า น ว น  1  ปh า ย           
งบประมาณ     250,000  บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  บ�านไทรงาม  หมู�ท่ี 
4 บ�านหนองจอก  ตําบลท�าสะท�อน โดยการ เทฐานถัง
กรอง  ค.ส.ล.  ขนาดกว�าง 1.50 ม. ยาว 1.50 ม.       
หนา 0.15 ม. ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กพร�อมสารกรองและ
อุปกรณ�กรอง เชื่อมต�อประสานท�อให�เรียบร�อย  ตามแบบ
แปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   
งบประมาณ  78,000  บาท 
 

    หมู�ที ่5 บ�านเขาพล ู

1. โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�าน  สวนนายน�อย   
 หมู�ท่ี 5 บ�านเขาพลู  ตําบลท�าสะท�อน โดยการก�อสร�างฐาน 
 ค. ส.ล. ติดต้ังถังแชมเปญ  ขนาด 20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 
 ม. เทฐานถังกรอง ค.ส.ล.  ขนาดกว�าง 1.50 ม. ยาว 1.50 
 ม. หนาโดยเฉลี่ย 1.50 ม.  ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กพร�อม
 สารกรองและอุปกรณ�กรอง  เจาะบ�อบาดาลขนาด Ø 6"  
 เจาะลึกไม�น�อยกว�า  80.00 ม.  พร�อมเทแสลบฐานบ�อ  
 ติดต้ังซัมเมอร�ซิเบ้ิล   ขนาด  1.5 HP จํานวน 1 ตัว   ติดต้ัง
 ตู�ควบคุมไฟฟhาแบบอัตโนมัติติดต้ังมิเตอร�ไฟฟhา  ขนาด 15 
 แอร�ม  เดินสายไฟฟhา  เชื่อมต�อประสานท�อพร�อมอุปกรณ�



 

 กรองให� เรียบร�อย ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การ
 บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ปhายโครงการจํานวน 1 ปhาย   
 งบประมาณ  739,000   บาท 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปา  ฟาร�มหมูครูบานชื่น       
หมู�ท่ี 5 บ�านเขาพลู   ตําบลท�าสะท�อน โดยการเจาะบ�อ
บาดาลขนาด Ø 6"  เจาะลึกไม�น�อยกว�า 80.00 ม.  พร�อม
เทแสลบฐานบ�อ ติดต้ังซัมเมอร�ซิเบ้ิล ขนาด 1.5 HP  ติดต้ัง
ตู�ควบคุมไฟฟhาแบบอัตโนมัติ เดินสายไฟฟhา  ตามแบบ
แปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน     
ปhายโครงการจํานวน 1 ปhาย. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
งบประมาณ 263,000  บาท 

3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน  หน�าสหกรณ�ยูเนี่ยน  
หมู�ท่ี 5 บ�านเขาพลู   ตําบลท�าสะท�อน โดยการขุดแนววาง
ท�อประปา  PE 100 PN 8  มอก.  ขนาด Ø 75 มม.  ยาว  
1,150.00 ม. และวางท�อ PVC ชั้น  8.5 มอก.             
ขนาด Ø ½"   จํานวน  8  จุด  พร�อมติดต้ังประตูน้ํา
ทองเหลืองขนาด Ø 2½"  จํานวน 1 จุด  ตามแบบแปลน
ส� ว น โ ย ธ า อ ง ค� ก า ร บ ริ ห า ร ส� ว น ตํ า บ ล ท� า ส ะ ท� อ น    
งบประมาณ  166,000 บาท 
 

    หมู�ที ่6 บ�านห�วยลกึ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปา  บ�านควนดินแดง  หมู�ท่ี 6  
บ�านห�วยลึก   ตําบลท�าสะท�อน โดยการเจาะบ�อบาดาล
ขนาด Ø 6"  เจาะลึกไม�น�อยกว�า 80.00 ม.  พร�อมเทแส
ลบฐานบ�อ  ติดต้ังซัมเมอร�ซิเบ้ิล   ขนาด 1.5 HP  ติดต้ัง
ตู�ควบคุมไฟฟhาแบบอัตโนมัติ  เดินสายไฟฟhา เทฐานถังกรอง 
ค.ส.ล.  ขนาดกว�าง 1.50 ม.  ยาว 1.50 ม.  หนา  1.50 
ม.  ติดต้ังถังกรองสนิมเหล็กพร�อมสารกรองและอุปกรณ�
กรอง   เชื่อมต�อประสานท�อให�เรียบร�อย  ขุดแนววางท�อ
ประปา  PE 100 PN 8 มอก.  ขนาด Ø 50 มม. ยาว  
150.00 ม.  ตามแบบแปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วน
ตําบลท�าสะท�อน ปhายโครงการจํานวน  1 ปhาย     
งบประมาณ  370,000  บาท 

 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปา  บ�านห�วยสิทธิ์  หมู�ท่ี 6  

บ�านห�วยลึก   ตําบลท�าสะท�อน  โดยการก�อสร�าง บ�อพัก   



 

น้ําใส  ขนาดกว�าง 3.00 ม.  ยาว 5.00 ม.  สูง 2.50 ม.  
ติดต้ังป]iมหอยโข�ง  ขนาด 2 HP  จํานวน 1 ตัว  ติดต้ังชุด
ป]lมฉีดคลรีน  จํานวน 1 ชุด  ติดต้ังชุดป]lมฉีดสารส�ม  
จํานวน 1 ชุด   ตู�ควบคุมไฟฟhาแบบอัตโนมัติ   พร�อม
เชื่อมต�อระบบท�อน้ําท้ังหมด  เดินสายไฟฟhา  ตามแบบ
แปลนส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   ปhาย
โครงการจํานวน  1 ปhาย งบประมาณ  350,000   บาท 
 

    หมู�ที ่7 บ�านศรเีจริญ 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน บ�านทุ�งคา หมู�ท่ี 7 
บ�านศรีเจริญ  ตําบลท�าสะท�อน โดยการขุดแนววางท�อ
ประปา  PE 100 PN 8  มอก.   ขนาด Ø 75 มม.  ยาว  
1,300.00 ม.  และวางท�อ  PVC ชั้น  8.5 มอก.             
ขนาด Ø ½"   จํานวน  40  จุด  พร�อมติดต้ังประตูน้ํา
ทองเหลืองขนาด Ø 2½"  จํานวน 3 จุด   ตามแบบแปลน
ส�วนโยธาองค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน  ปhาย
โครงการจํานวน 1 ปhาย งบประมาณ   220,000     บาท
รวมท้ังสิ้น 12 โครงการ รวมทั� งสิ�น   3,163,000  บาท    
(สามล�านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ�วน)   

ที�ประชุม รบัทราบ 

ประธานสภาฯ เพ่ือให�เกิดประโยชน�กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การ
 บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน   และเพ่ือให�การบริหารงาน
 ขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน องค�การบริหาร
 ส� วน ตําบลท� าสะท�อน สามารถตอบสนองต�อความ
 ต�องการของประชาชนได� เปTนอย� าง มีประสิทธิภาพ       
 จึงขอให� ท่ีประชุมร�วมกันพิจารณาอนุ มัติจ�ายขาดเงิน
 สะสม เปTนจํ านวนเ งิน ทั้ งสิ้ น    3,163,000  บาท        
 ( ส า ม ล� า น ห นึ่ ง แ ส น ห ก ห มื่ น ส า ม พั น บ า ท ถ� ว น )           
 เพ่ือดําเนินการตามโครงการต�าง ๆ ท่ีท�านนายกองค�การ
 บริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน ได�ชี้แจงแล�วข�างต�น ขอให�ท่ี
 ประชุมร�วมกันพิจารณา มีผู�ใดจะขอแก�ไข  เปลี่ยนแปลง 
 เพ่ิมเติม หรือจะเสนอ อะไรหรือไม�  

 
ท่ีประชุม          ไม�มี  



 

ประธานสภา ฯ ถ�าไม� มีผู� ใดแก�ไข  เปลี่ยนแปลง  เ พ่ิมเติม หรือเสนอ
 อะไรอีก  ผมขอมติ   ท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติจ�าย
 ขาดเงินสะสม ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2553  ตาม
 รายละเอียดโครงการท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น  ขอมติท่ี
 ประชุมครับ 

 

ที่ประชุม มีมติเปTนเอกฉันท�อนุมัติให�จ�ายขาดเงินสะสม  ประจําป'
 งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือเปTนค�าใช�จ�ายในโครงการ ต� า ง 
 ๆ ข�างต�น จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการเปTนจํานวนเงิน  
 ท้ังสิ้น 3,163,000  บาท (สามล�านหนึ่งแสนหกหม่ืนสาม
 พันบาทถ�วน)   

ประธานสภาฯ       มีท�านใดมีข�อสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมบ�างครับ 
ท่ีประชุม       ไม�มี 

ป�ดการประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 
      ผู�บันทึกการประชุม 
      (นายฐานิสรณ   เศรษฐเชื้อ) 
 เลขานุการสภาองค การบริหารส,วนตําบลท,าสะท�อน 
 
 
 

ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายโอฬาร  นะมะ) 
    ประธานสภาองค การบริหารส,วนตําบลท,าสะท�อน 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได�ตรวจรายงานการประชุมแล�วเห็นว�าถูกต�อง 

 
 
 

 (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ) 
     (นายสมศักด์ิ  จรัล)       (นายวิทยา  คงรอด) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม

  
 
 
    (ลงชื่อ) 



 

     (นายสายสัมพันธ   ศรีบุรุษ) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
 


