
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ที่  28  ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิเชียร       เจริญรัตน์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร      เจริญรัตน ์
2 นายสมศักดิ์     เธียรประดิษฐ์ รองประธานสภา อบต.ท่าคา สมศักดิ์    เธียรประดิษฐ์ 
3 นายสมชาย     พงษ์สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   1 สมชาย   พงษ์สมบูรณ์ 
4 นายสมชาติ     ปานเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   1 สมชาติ    ปานเพ็ชร 
5 นางกัญญาวีร์   สุขเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 กัญญาวีร์   สุขเกษม 
6 นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 สมเกียรติ  สระคง 
7 นายสถาพร     สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   3 สถาพร    สวัสด ี
8 นายสมยศ       จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ     จึงสวัสดิ์ 
9 นายสุรชัย       จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สุรชัย       จันทร์คง 

10 นายชลอ         มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ชลอ      มิตรพิทักษ์ 
11 นางโสภา     เอี่ยมกลัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 โสภา      เอ่ียมกลัด 
12 นายกิตติภพ     การีโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 กิตติภพ   การีโรจน์ 
13 นายบุญเชิด      ยังประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 บุญเชิด   ยังประดิษฐ์ 
14 นางภิรมณ์    เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 ภิรมณ์     เกิดแก้ว 
15 นางวรชพร       ประเสริฐจิต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร   ประเสริฐจิต 
16 นายปรีชา        เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา     เปาะปักษิณ 
17 นางพันณี         โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี      โพธิสถาน 
18 นายสมบัติ        วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ     วิเวกวรรณ 
19 นายสุทัศน์        ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 สุทัศน์        ลิ้มชื่น 
20 น.ส.วรรณเพ็ญ    ธรรมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ 
21 นายประสาร      ประชานิยม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ประสาร   ประชานิยม 
22 นายถนอม         แตงพวง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ถนอม     แตงพวง 
23 น.ส.ประภา        เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 ประภา    เกิดแก้ว 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญสม  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 บุญสม  ธรรมสวัสดิ์ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย         นุชอุดม นายก อบต.ท่าคา วินัย   นุชอุดม 
2 น.ท.อุดม        ประเสริฐจิต รองนายก อบต.ท่าคา อุดม   ประเสริฐจิต 
3 นายทวีป          เจือไทย รองนายก อบต.ท่าคา ทวีป    เจือไทย 
4 นายยุทธนา     แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 
5 นางสาวละมัย เกรยีท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
6 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
7 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 
8 นางสาวนันทิยา  กลิ่นมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิยา  กลิ่นมาลัย 

 

ผู้มาประชุม  23  คน  ผู้ลาประชุม  1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม   8  คน ผู้ขาดประชุม  -  คน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.05  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประกาศอ าเภออัมพวา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัย

วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา55 “นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์        
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอเปิด
ประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้” 
“สมัยประชุมวิสามัญให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ” 
ในการนี้ได้มีประกาศอ าเภออัมพวา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีก าหนด 4 วัน ตั้งแต่วันที่           
28 - 31 ตุลาคม 2562 จึงได้เรียกประชุมสภาฯ ทุกท่านในวันนี้ 

/1.2 เรื่อง... 
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1.2 เรื่องยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม – แนวทางปฏิบัติใน           
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 4355 
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม - 
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 กล่าวคือ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์เท่านั้น 

 
 1.3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -ว่ิง มินิฮาล์ฟ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขตหมู่บ้านร่วมสมัครเดิน -วิ่ ง  มินิฮาล์ฟมาราธอน            
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 
2562  ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม  แบ่งประเภทกิจกรรม มีดังนี้ เดิน 3.0 km วิ่ง 6.2 km 
และมินิมาราธอน 11.0 km  โดยสามารถสมัครได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามได้ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หรือสมัครออนไลน์              
ได้ที่ Facebook : สานพลังท้องถิ่น เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สมุทรสงคราม ลงทะเบียน
กิจกรรมทุกประเภทๆ ละ 450 บาท นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี 250 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
ประธานสภาฯ    ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันพุธที ่13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น 
ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว
จ านวน 11 หน้า จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณารับรอง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)ที่ เพิ่มเติม/ 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) 

ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เรื่องเดิม   
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริม
สนับสนุนให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุน   
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสามารถน าเงินสะสมมาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางการ     
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว และด้านที่ 5) ด้านการศึกษา  
 และเพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561 - 2565)           
ที่เ พ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้พิจารณา          
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว”  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 
 
 

/ข้อ 89 องค์กรปกครอง... 
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“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน          
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

3.2 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ประธานสภาฯ          ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ก าหนดแผนงานโครงการก่อสร้างไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา และยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหา นั้น 
ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้น  
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สรุปได้ว่าด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่นการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุน
เศรษฐกิจฐานราก  ด้ านการ เกษตร  การท่อง เที่ ยว  การลงทุน  และได้ มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท.ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสามารถ
น าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ          
จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
4) ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) ด้านการศึกษา ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 
 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งเก่ียวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
 
                                                                                                    /แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว ( 3 ) ให้กันเงิน 
สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบ          
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ            
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด า เนินการภายในระยะเวลา    
ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน
สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  
ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย             
และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด า เนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย      
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารอง
เงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

2.หนังสืออ าเภออัมพวา ที่ สส 0023.8/ว2851 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่องยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึง เสนอขออนุมัติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร      

ส่วนต าบลท่าคา จ่ายขาดเงินสะสมจ านวนรวม 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพ่ือน ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

1) จา่ยขาดเงินสะสมจ านวน  2,900,000 บาท เพื่อน ามาด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน                  
อบต.ท่าคา ก าหนด) โดยมีวัตถุประสงค์  ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบริการชุมชนและสังคมตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏ           
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม           
ตามมาตรา 67 และมาตรา 68 ก าหนด และใช้ในกิจกรรมที่ให้บริการประชาชนได้เข้ามา           
มีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การประชุมประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ และเพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน เช่นยาเสพติด กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้กับชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 250,000 บาท เพื่อน ามาด าเนินโครงการก่อสร้างหอ 
กระจายข่าว หมู่ที่ 8 ทดแทนหอกระจายข่าวที่มีอยู่เดิม ที่โครงสร้างช ารุด (โครงเหล็กผุกร่อนและ   
มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง) ให้สามารถใช้งานได้ โดยท าการรื้อถอนพร้อมก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ขนาดฐานสี่ เหลี่ ยมกว้าง 0.60 เมตร สูง 24.00 เมตร พร้อมติดตั้ งล าโพงขยายเสียง                     



จ านวน 1 แห่ง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุน
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และข้อมูลข่าวสารที่ภาครัฐสื่อสารกับภาคประชาชน 

/โดยที่ประชุม... 

 

- 7 - 
 
โดยที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย             
ในรายละเอียดอื่นๆเพ่ิมเติม ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉนัท ์

3.3  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่าวนต าบลท่าคา ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า 

เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ย้ายสถานที่ท าการแห่งใหม่แล้วนั้น  แต่เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีขนาด BTU         
ไม่เพียงพอต่อขนาดเนื้อที่ห้องประชุม ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ 
โอนลดงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการในต้นปี งบประมาณ (โอนลด
งบประมาณตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชนต าบล
ท่าคา) จ านวน 129,600 บาท น ามาด าเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวนงบประมาณถือจ่าย 129,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 
ขนาด  24,000  BTU จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561)   
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 “ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น” 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ทื่ 5 (นายชลอ  มิตรพิทักษ์) แจ้งปัญหาคอสะพาน
หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายนิยม พูลพ่วง) มีสภาพช ารุด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ทื่ 4 (นายสุรชัย  จันทร์คง) ขอความร่วมมือสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด          
คลองหน้าวัดมณีสรรค์ โดยก าหนดนัดร่วมกิจกรรมพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 



 
/สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 (นายสมเกียรติ  สระคง) เสนอขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปลี่ยนเก้าอ้ีให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกฯเป็นเก้าอ้ีบุนวมแบบมีล้อเลื่อนเพ่ือความสะดวก  
ในการใช้งาน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 8 (นายปรีชา เปาะปักษิณ)  เสนอขอให้ปรับรอบ
ระยะเวลาการจัดเก็บขยะ หมู่ที่ 8 เฉพาะร้านค้าให้มีจ านวนวันเก็บเพ่ิมข้ึน 
โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้น าปัญหาดังกล่าวไปประสานการด าเนินงานต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

 
(ลงชื่อ).....ยุทธนา  แจ้งแสดง.....ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

                  
 

 

(ลงชื่อ).....สมชาติ  ปานเพ็ชร....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมชาติ  ปานเพ็ชร) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 

 

 
 

(ลงชื่อ).....ภิรมณ์    เกิดแก้ว....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  7 
 
 

(ลงชื่อ).....พันณี  โพธิสถาน.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางพันณี  โพธิสถาน) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  9 

 


