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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ตูม 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.3๐  น. 
นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา                วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ 
เลขานุการฯ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖๑  และตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึง
จะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
เข้าประชุมจ านวน   ๑๗  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  
ประจ าปี 25๖๑  ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตูม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  เมื่อที่  1๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้มีการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การ บริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่  1๐ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  ณ.  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิก
สภาทราบ 

นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ท่านคณะ 
เลขานุการฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่  1๐  เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   
     ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้จัดพิมพ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมและได้แจกให้กับ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแล้วนั้นอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๓๗  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง  กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
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      ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใด  จะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ก็เป็น
อ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแห่งนี้  เป็นผู้แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมทุกท่านได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมด้วยครับ 

      หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพ่ือขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม  ๕ นาที  หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุก

ท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใดจะเสนอให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ผมจึงถือว่าที่

ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
เมื่อวันอังคารที่  1๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ.25๖๑ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ ประจ าปี  พ.ศ.25๖๑ 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านนายก  ท่านเลขา  และท่านสมาชิกผู้ 
ปลัด  อบต. ทรงเกียรติทุกท่านผม  จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย  ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าตูม  ขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2537  
ข้อ  11  (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่
วัน 

      การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด   

      ระเบียบก าหนดไว้แบบนี้  คือการก าหนดสมัยประชุมของแต่ละปีเราจะ
ถือตามปีปฏิทิน  ในหนึ่งปีมีได้ไม่น้อยกว่าสองสมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย  
เฉพาะสมัยสามัญ  แล้วให้มาก าหนดในสมัยแรกของแต่ละปีคือเดือน  
กุมภาพันธ์  ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้ประธานสภาฯ
น าเรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยแรก ว่าควรจะมี  2  สมัยหรือหลาย
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สมัยและควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดในปี  25๖๑  แต่ละสมัยจะเริ่มตั้งแต่เดือน
ใด  ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ตามความในวรรคต่อจาก
อย่างน้อยจะต้องเริ่มจากเดือน  กุมภาพันธ์  สมัยหนึ่ง  และเดือนสิงหาคม  
อีกสมัยหนึ่ง  คือบังคับต้องมีสมัยประชุมในสองเดือนนี้  และอีกสองสมัยจะ
ก าหนดในเดือนใดก็ได ้  
     ซึ่งในปี  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ตั้งแต่วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  25๖๐ 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1-15  เมษายน  25๖๐ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่  1-15  สิงหาคม  25๖๐ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่  1-15  ตุลาคม  25๖๐ 
 และก าหนดสมัยที่   1  ประจ าปี   พ.ศ.256๑  เริ่มตั้ งแต่วันที่   1  

กุมภาพันธ์  256๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๑๕  วัน    
นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      มีท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายอุดม  ยิ้มเจริญ      ในการก าหนดสมัยประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ผมขอ 
สมาชิกสภาฯ เสนอเปลี่ยนแปลงจากเดิม   เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตูมมากยิ่งขึ้น  ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมใหม่
เนื่องจากในช่วงเดือนเดือนธันวาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมี
กิจกรรมค่อนข้างเยอะ  เช่น  การตั้งจุดตรวจบริการประชาชน  และงานวัน
เด็ก  ที่จะต้องประชุมปรึกษาหารือกัน ผมจึงขอก าหนดสมัยประชุม
ดังต่อไปนี้   สมัยที่   1  ในเดือน  กุมภาพันธ์  สมัยที่   2  ในเดือน  
พฤษภาคม  สมัยที่  3  ในเดือน  สิงหาคม  สมัยที่  4  ในเดือน  ธันวาคม 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      มีท่านใดจะเสนอแตกต่างไปจากนี้ไหมครับ  ถ้าไม่มีก็ก าหนด 
ประธานสภาฯ สมัยประชุมคือ  4  สมัย  สมัยที่  1  กุมภาพันธ์  เป็นสมัยบังคับ  อีกสมัย

ที่บังคับคือสิงหาคม  เพราะจะต้องจัดท าข้อบัญญัติ  บังคับสองสมัยแต่
ก าหนด  4  สมัย  ซึ่งอีกสองสมัยจะประชุมในเดือนพฤษภาคม    และ
เดือนธันวาคม  ระเบียบก าหนดไว้ว่าจะต้องก าหนดสมัยแรกของปีถัดไปก็
คือในเดือนกุมภาพันธ์  256๒  วันเริ่มสมัยประชุมเป็นวันที่  1  ของแต่ละ
เดือน   

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ตั้งแต่วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1-15  พฤษภาคม  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่  1-15  สิงหาคม  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่  1-15  ธันวาคม  25๖๑ 
 และก าหนดสมัยที่   1  ประจ าปี   พ.ศ.256๒  เริ่มตั้ งแต่วันที่   1  

กุมภาพันธ์  256๒  
  เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่า

เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
สมัยสามัญประจ าปี  25๖๑  จ านวน  4  สมัย  มีห้วงระยะเวลาตามที่
เสนอมานั้น  ถ้าท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบ  ขอให้ยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม      มติที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  25๖๑  จ านวน  4  สมัย  ดังนี้ 

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ตั้งแต่วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1-15  พฤษภาคม  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่  1-15  สิงหาคม  25๖๑ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่  1-15  ธันวาคม  25๖๑ 
 และก าหนดสมัยที่   1  ประจ าปี   พ.ศ.256๒  เริ่มตั้ งแต่วันที่   1  

กุมภาพันธ์  256๒ 
  เห็นชอบ   จ านวน     1๖     เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน      ๑      เสียง 

ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -       เสียง 
 
(.................พักรับประทานอาหารกลางวัน.....................) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ญัตติการพิจารณาอนุมัติ 
๔.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย์       ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติการพิจารณาอนุมัติ  การโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ขอเชิญ   ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตูม  ชี้แจงรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ  เชิญ
ท่านนายกฯ  ชี้แจงครับ 

นายสมคิด  ตันทางกูล       การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
นายก  อบต. 25๖๑ รายละเอียดขอให้ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าตูมเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายรุ่งพร  ผุยเจริญ       กองช่าง  ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
ผอ.กองช่าง ๒๕๖๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  พบว่าตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ผิดหมวดหมู่  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว. ๑๖๕๗  ลงวันที่  
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท า
ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้  จึงต้องการโอนเงินลดค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหมวดรายจ่ายดังกล่าว  
ไปโอนเพิ่มหมวดรายจ่ายที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒  และ  ๓)  พ.ศ.
๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นรายละเอียด 

 ดังต่อไปนี้ 
 โอนลด 
 ด้านงบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง   ประเภทค่ าก่อสร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค  (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)  
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  โอนลดครั้งนี้จ านวน  
๑๐๐,๐๐๐.-บาท   

 โอนเพิ่ม 
 ด้านงบด าเนินงาน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๗๘,๕๕๒.๑๐  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้
จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐. -บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนจ านวน  
๑๗๘,๕๕๒.๑๐  บาท  

นายอุดม    ยิ้มเจริญ      กองช่างต้องการโอนลดจากหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า 
สมาชิกสภาฯ   ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

เพ่ือไปเพ่ิมในหมวดของค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมซึ่ง
งบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย 

นายรุ่งพร  ผุยเจริญ              เนื่องจากช่วงนี้เราซ่อมแซมประปาบ่อย  ซึ่งบางจุดที่ซ่อมแซมใช้แค่ 
ผอ.กองช่าง แรงงานคนไม่สามารถด าเนินการได้  เราต้องจ้างเครื่องจักรเข้ามาช่วยใน

การซ่อมแซม  และกองช่างต้องซ่อมรถยนต์ของก่องช่าง 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ตามท่ีผู้อ านวยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้ชี้แจงการ 
ประธานสภาฯ ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมรับทราบไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจะสอบถามอีกหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      เมื่อที่ประชุมไม่มีการสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ท่าตูมอีก  ผมจึงขอมติที่ประชุม  ว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  ตามที่ท่านนายกได้น าเสนอมาหรือไม่  
หากอนุมัติให้ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมได้น าเสนอมา  
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อยู่ในห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จ านวน  ๑๗  ท่าน  และที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๑  ดังนี้ 

อนุมัต ิ    จ านวน    ๑๖    เสียง  
  งดออกเสียง   จ านวน     ๑     เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ   จ านวน     -      เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ท่าตูมหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จะน าเสนอในที่

ประชุมสภาขอเชิญน าเสนอได้ 
นายสมคิด    ตันทางกูล      เนื่องจากทางหลวงชนบทได้เข้าพ้ืนที่ด าเนินการโครงการในพื้นที่ 
นายก  อบต.   ในช่วงรอยต่อต าบลสองคอนถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมบ้านธาตุ  มีการขยาย

ไหล่ทางถนน  คงจะเหมือนถนนที่ได้ด าเนินการไปแล้วช่วงหมู่ที่  ๓  ต าบล
ท่าตูม  ระยะทางประมาณ  ๒,๕๐๐ เมตร   ส่วนโครงการของหมู่ที่  ๒  
บ้านท่ากะเบา  อยู่ระหว่างด าเนินการรอผู้รับจ้างเข้าพ้ืนที่คงอีกไม่นาน  
และโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่  ๒,๔  ต าบลท่าตูม  ที่มีปัญหาการเข้า
ด าเนินการปักเสาไฟฟ้าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงพาดสาย  
ส่วนหมู่ที่  ๕  ต าบลบ้านธาตุ  ได้ด าเนินการปักเสาแล้วจ านวน  ๒  ต้น  
เหลืออีก  ๒  ต้นที่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการเนื่องจากมีน้ าขัง  หมู่ที่  ๑  
ต าบลบ้านธาตุได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  โครงการก่อสร้างขยายก าลังการผลิต
ระบบผลิตน้ า  อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะด าเนินการ
ในของแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถบางส่วนอาจจะต้องเป็นบุคคลภายนอก  ส่วนถนน
บริเวณจุดกลับรถหน้าบ้านนายธวัชชัย  ได้ประสานกับทางหลวงชนบท
ขอให้ขยายออกอีกประมาณ  ๕-๑๐  เมตร  ในส่วนของแผนพัฒนาปี  
๒๕๖๒  โครงการที่ท่ านได้ เสนอเข้าแผนไว้จะมีการ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ซึ่งในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ต้องมีการก าหนด
และประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐพร้อมทั้งแจ้ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ  และเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
แบบประชารัฐ  ซึ่งก็จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนประชาคมไว้ 

นายอุดม    ยิ้มเจริญ     ผมอยากจะขอค าชี้แจงเรื่องการก่อสร้างอาคารของโรงโม่  ซึ่งมีหลาย 
สมาชิกสภาฯ เรื่องท่ีผมยังไม่เข้าใจจึงขอค าชี้อธิบายในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าตูมอยู่   และผมต้องขออภัยในค าพูดของผมที่อาจ
พาดพิงบางท่าน  ที่ต้องถามเพราะสภาไม่รู้เรื่อง  ผมต้องการความชัดเจน
ในเรื่องนี้  ซึ่งสถานที่ที่ก่อสร้างนั้นเขาก่อสร้างติดกับเขาอนุรักษ์เขาขมิ้น  ที่
ได้มีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ไปแล้ว  ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะส่งผล
กระทบกับเขตอนุรักษ์หรือไม ่

นายรุ่งพร    ผุยเจริญ      ในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเครื่องจักร  ถ้าผู้ขออนุญาต 
ผอ.กองช่าง ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  ก็สามารถก่อสร้างได้  ในส่วนของการขอ

อนุญาตติดตั้งเครื่องจักรเป็นงานในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดูแล
ให้การอนุญาต  เรื่องท่ีดินตรงนั้นเป็น  นส.3  จะยังไม่มีการแบ่งเขตเขา 
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นายสมคิด    ตันทางกูล      เรื่องรายละเอียดการก่อสร้างต่างๆ  ปัจจุบันในการขออนุญาตต่างๆจะ 
นายก  อบต. จะมีการลดขั้นตอนกับการขออนุญาต  
จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      ประเด็นที่  1  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นในส่วนขององค์การ 
ปลัด  อบต. บริหารส่วนต าบล  ประเด็นที่   2  การอนุญาตตั้ งโรงงานเป็นของ

อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
นายอุดม    ยิ้มเจริญ      เรื่องบ่อลูกรังหมู่ที่  4  ท่าตูม  ซึ่งตอนนี้บริเวณข้างเคียงผมเห็นเปิดอยู่ 
สมาชิกสภาฯ หลายบ่อซึ่งอยู่ในเขตของต าบลท่าคล้อเป็นเขตติดต่อกับต าบลเราและ

ในตอนนี้รถบรรทุกใช้เส้นทางใน ต า บ ล ข อ ง เ ร า เ ป็ น เ ส้ น หลั ก   ซึ่ ง
รถบรรทุกวิ่งเร็วมากผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ใช้เส้นทาง  ในการสัญจรเรามีมาตรการที่จะจัดการกับ
รถบรรทุกเหล่านี้และสามารถจ ากัดความเร็วของรถบรรทุกเหล่านี้ได้หรือไม่  
ถ้า  อบต.ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการในเรื่องนี้ผมอยากให้ประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้  หรือให้ทาง  อบต.จะ
จัดท าป้ายเกี่ยวกับการก าหนดความเร็วของรถในการใช้เส้นทางนี้   

นายสมคิด    ตันทางกูล      เรื่องบ่อลูกรังหมู่ที่  4  ตอนนี้ไม่มีการด าเนินการใดๆ  ในส่วนของ 
นายก  อบต. ปัญหาเรื่องรถบรรทุก  ทาง  อบต.อาจจะท าป้ายเตือนให้ใช้ความเร็ว

น้อยลงเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      มีสมาชิกฯหรือคณะผู้บริหารจะน าเสนออีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลท่าตูม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัย

สามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปี  25๖๑  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  16.00  น. 
 
 
  (ลงชื่อ)................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

 
     ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  25๖๑  เมื่อวันที่ 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                                               (นายวิรยศ    ศิริทรัพย์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 



หนา้ ๘ จาก ๗ 
 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ตูม 

 

          

 

 

 

 

 


