
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที ่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่  27  เมษายน  2561  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

*********************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

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

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

 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมยศ  จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  ท่าคา หมู่ที่ 4 สมยศ  จึงสวัสดิ์ 

/รายชื่อ... 
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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 นายประวิทย์  ทิพย์ชื่น เลขานุการ นายก อบต.ท่าคา ประวิทย์  ทิพย์ชื่น 
5 นายยุทธนา  แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 
6 นางสาวสุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ รองปลัด อบต.ท่าคา สุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ 
7 นางสาวละมัย  เกรียท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
8 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิร ิ
9 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 

10 นายพงษ์นรินทร์  ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์  ภู่สกุล 
11 นายทวีพงศ์  จิตมั่น นิติกรปฏิบัติการ ทวีพงศ์  จิตมั่น 

 

ผู้มาประชุม  23   คน ผู้ลาประชุม  1  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ผู้ขาดประชุม -  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.10  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญ       
สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เรื่องแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง จ านวน 1 ราย 
-นายทวีพงศ์ จิตมั่น ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ บรรจุและแต่งตั้ง 2 เมษายน 2561 
คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า ด้วยเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ที่ได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วเสร็จ 

 
 

   /จ านวน... 
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จ านวน 10 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและ
พิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้า จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เรื่องเดิม 
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบที่1 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) เสนอต่อสภาท้องถิ่น ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
(๔) แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

นายก อบต.ท่าคา ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ประกอบ
ข้อ 30 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่จะต้อง 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

 ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม-มีนาคม 2561) เพ่ือให้ที่
ประชุม 

/สภาองค์การ…. 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ พร้อมให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   
ได้รายงานผลและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ให้ที่ประชุมไดท้ราบรายละเอียด 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า ในรูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประกอบด้วยบทที่ 1 บทน า ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแผนที่ใช้เป็นกรอบ  
การประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาในห้วงระยะเวลาของ
แผน และเพ่ือบ่งชี้ความส าเร็จของแผนภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนแสดงให้ทราบ
โดยย่อกรอบจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณที่จ าแนกเป็น
รายยุทธศาสตร์ บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล สรุปให้ทราบโดยย่อ
ของการก าหนดองค์กรรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การก าหนด
แนวทางวิธีการตามแนวทางคู่มือการติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) ก าหนดห้วงระยะเวลาการติดตามประเมินผล รอบที่1 (เดือนตุลาคม 
2560 - มีนาคม 2561) ติดตามภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 บทที่ 3 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ที่เป็นไปตามแนวทางของคู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท า
และแปลงแผนสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยตนเอง  ในส่วนแบบที่ 2 แบบติดตาม
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอผลการด าเนินงานภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยระบุจ านวนโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในห้วง
ระยะเวลาที่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก าหนด แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ส่วนที่ปรากฏ
หน้าที่ 11 แสดงสรุปผลจ านวนโครงการเปรียบเทียบกับที่สามารถน าไปจัดท าเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ในปี พ.ศ.2561 ส่วนเอกสารแนบท้ายแบบรายงานการติดตาม เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 12     
เป็นต้นไปจะแสดงให้ปรากฏว่าในห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลแผน รอบที่ 1  
ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่เสร็จสิ้น  ได้ระบุตัวเลขการใช้จ่าย
งบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ.2561 กระทบยอดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 แยกเป็น    
รายโครงการเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบยอดงบประมาณเบิกจ่ายจริง 
โดยที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้วิเคราะห์และรายงานให้ทราบว่า     
ในห้วงระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่จะต้องน าไปด าเนินการ 
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการจัดสรร ปรากฏว่ารายรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปได้รับการจัดสรรไม่เป็นตามยอดประมาณการรายได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัว อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ก าหนดโครงการก่อสร้างที่ท า 
 

/ที่ท าการ.. 
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การ อบต.ท่าคาไว้เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
รายได้จ านวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) จึงท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในรายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ไม่สามารถเบิกจ่ายได้          
ตามก าหนดระยะเวลาที่ภาครัฐก าหนด ท าให้ยอดเงินการใช้จ่ายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
(ฉบับท่ี1) และท่ีเปลี่ยนแปลง (ครั้งที1่) 

ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 และการใช้จ่ ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 
ประกอบกับมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านที่เสนอขอให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขอความ เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี               
(ฉบับที่1) และที่เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1)ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบและหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถามรายละเอียดต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 ก าหนดต่อไป 

นายก อบต.ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ฉบับที่1) ให้ที่ประชุมทราบว่าหลักการส าคัญของการขอความ
เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ “มีแผนจึงจะมีงบประมาณ งบประมาณต้อง
มาจากแผน”จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน ประกอบกับจะต้องใช้เป็นกรอบในการใช้
จ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น จึงเป็นเหตุที่จะต้องเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) จ าเป็น
จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง และตัวเลขราคากลาง
การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ และเพ่ือความถูกต้องของแบบฟอร์มการจัดท า 

 
 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ท าให้ต้องด าเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ที่ มท 0810.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ก าหนดให้ ใช้ประเด็นค าถาม  
-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยด้านการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และด้านการลงรายละเอียดตามแบบบัญชี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าครุภัณฑ์แยกรายการมาแสดงในรายการตามแบบ ผ.08 การประมาณราคา    
ต้ องประมาณราคาตามความ เป็ นจริ งตามโครงการ  การประมาณความยาว               
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินโครงการ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เป็นต้น จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที่1) เพ่ือให้ถูกต้อง     
ตามแบบก าหนดต่อไป 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป”  

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด
สิบวันไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
 

/โดยที่ประชุม... 
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โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) 

และที่ เปลี่ ยนแปลง (ครั้ งที่1) ดังกล่าวแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจะอภิปราย              
ในรายละเอียดอื่นอีกประธานสภาฯ จึงไดข้อมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
 

3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และด าเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน 2560 และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่นตาม 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กันยายน 2559 จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 
4,162,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท าสถานที่ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย ขนาดพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 
890 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. และก่อสร้างราง
ระบายน้ ารางวีและบ่อพัก ความยาว 55.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.
ท่าคา เลขที่ 10/2561 งบประมาณ 480,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 1 
 2. โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุด
ลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ จ านวน 3 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลน        
ของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 11/2561 งบประมาณ 130,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2 
 3. โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานจอดรถฝั่งตะวันตกตลาดน้ าท่าคา 
หมู่ที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 
397 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 
12/2561 งบประมาณ 124,000.- บาท 

/ปรากฏใน... 
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3 

4. โครงการก่อสร้างลานจอดรถฝั่งตะวันตกตลาดน้ าท่าคา (เพ่ิมเติม) หมู่ที่ 2       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถ โดยลงลูกรังและเสริมผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 17.00 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 119 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 13/2561 งบประมาณ 53,000.- บาท ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 4 
 5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยร่มเย็น ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 14/2561 งบประมาณ 
220 ,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4 ล าดับที่ 7 

6. โครงการเสริมผิวถนนจราจรหินคลุก ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
เสริมผิวถนนจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 15/2561 งบประมาณ 
156 ,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 8 
 7. โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุด
ลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ จ านวน 5 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขที่ 16/2561 งบประมาณ 173,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5 
ล าดับที่ 10 
 8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังซอยบ้านนายวินัย  พันธเสน หมู่ที่ 5      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 366 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จ านวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 17/2561 
งบประมาณ 495,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 5  ล าดับที่ 12 
 9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปราโมทย์ หมู่ที่ 7 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 271 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,084 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 18/2561  
   

/งบประมาณ… 
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งบประมาณ 495,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 13 
 10. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายอ้วน      
หมู่ที่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 940 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 19/2561 งบประมาณ 
429 ,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 14 
 11. โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 9  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุด
ลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ จ านวน 8 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าคา เลขที่ 20/2561 งบประมาณ 299,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 15 
 12. โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 10 เพ่ือจ่ายเป็น     
ค่าขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ จ านวน 3 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.ท่าคา เลขที่ 23/2561 งบประมาณ 235,000.- บาท  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 6 ล าดับที่ 16 
 13. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมยศ 
นุตรดิษ หมู่ที่ 11 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 212 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,060 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่ 21/2561   
งบประมาณ 497,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7  ล าดับที่ 17 
 14. โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. สายหมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานท่อ คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ านวน    
1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา เลขที่  22/2561  งบประมาณ 
376 ,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7  ล าดับที่ 18 
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0512 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2561 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/2) หนังสือ... 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม2559 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่26 
ธันวาคม2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2559 

  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับ ข้อ 2 การจัดท า 
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามความ ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมโดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่
ก าหนดไว้เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ให้น าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ไปใช้ กรณีจะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ.2562 ,
พ.ศ.2563 หรือ พ.ศ.2564 ไปด าเนินการจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

  6.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  
/(1) ให้กระท า...  
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(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่กระท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือตาม       
ที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

3.4  เรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประธานสภาฯ ด้วยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนาหนังสืออ าเภออัมพวา ที่ สส 0023.8/ว 140        
ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ด้วยอ าเภออัมพวา ได้เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบด้วย เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่  จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
เลขาธิการพระราชวัง ประกอบด้วย  
1) รายงานการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) รายงานการประชุมประชาคม(ถ้ามี) 
3) แผนที่สังเขป(ระบุขอบเขตชัดเจน) 
4) ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้ว รายงานให้
อ าเภอทราบด้วย 

นายก อบต.ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯกล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาฯทราบความเป็นมาของ
โครงการฯ ดังกล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า  

/จากสายพระเนตร... 
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จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เมื่อเสด็จผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีตน้ยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก จึงมี 
พระราชด าริที่จะสงวนบริเวณปาาต้นยางนี้ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายตามพระราชประสงค์ เพราะมีราษฎรเข้ามาท าไร่ ท าสวน
ในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้ จึง
ทรงทดลองปลูกต้นยางเอง ในแปลงทดลองปาาสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้นสวนจิตรลดา 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ จ านวน ๑,๒๕๐ ต้น โดยทรงมีพระราชประสงค์ว่า 
ถึงแม้ต้นยางที่ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวน
จิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้ จากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมา
ปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ ของนิสิต นักศึกษา
แทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ได้ ทรงสืบทอดพระปณิธานต่อ โดยพระราชทานโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา    
โดยฝาายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการ “โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)” ในปี          
พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดตั้งธนาคารพืชพันธุ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา โดยส านักพระราชวังได้จัดสรรงบประมาณและให้ด าเนินการ      
แยกจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด าเนินงานภายใต้    
๓ กรอบการด าเนินงาน ๘ กิจกรรมดังนี้ 

 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย  
1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมส ารวจ 3) เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและ    
4) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย  
1) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และ 3) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช  
กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย  
1) กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ 2) กิจกรรมพิเศษสนับสนุน    
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้ สามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของพืชพรรณ หลากหลายชนิด บางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการน ามาใช้
ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา จนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุ  ์จากถิ่นก าเนิด พืช
บางชนิดมีมาช้านานแต่มิได้ล่วงรู้ถึง คุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกท าลายไป
อย่างน่าเสียดาย 
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ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเป็นจ านวนมาก   
โดยพ้ืนที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งมี
แนวทางการด าเนินงานที่หลากหลายมากขึ้นโดยล าดับ และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติโดยประจักษ์ชัดแล้ว ยกตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่สามารถรวบรวมพันธุบัวลูกผสม เปาหมาย 100 สายพันธุ ผลการ
ด าเนินงาน รวบรวมได 15 สายพันธุ โดยรับมอบจากเจาของพันธุ  ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑบัว ให้ผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้าต่อไป เป็นต้น 

  จึงเห็นควรที่จะได้พิจารณาเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการการขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เนื่องจากในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา มีพันธุกรรมพืชที่ควรรักษาไว้ให้เป็นแหล่งศึกษา เช่น ต้นมะพร้าว
ซอ มะพร้าวสายพันธ์ชนิดนี้กะโหลกมะพร้าวสามารถน ามาท าซอที่ให้เสียงไพเราะ       
สายพันธ์พริกบางช้าง และพันธ์พืชชนิดอ่ืนๆ ที่จะได้ส ารวจและพิจารณาด าเนินการต่อไป
ตามกรอบกิจกรรม ที่โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริก าหนด  

  โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่เกี่ยวโยง
ความสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่กับทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดมีการอนุรักษ์พันธุกรรม โดย
การคิดหาหนทางน าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์  ตลอดจนสร้างจิตส านึก
ให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธ์พืชที่มีอยู่ในถิ่นก าเนิด จึงเห็นพ้องต้องกันที่
จะให้มีการเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวข้างต้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
จึงได้ขอมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์พร้อมด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

 
3.5 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

 เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ ได้น าเสนอหนังสือที่ว่าการอ าเภออัมพวา ที่ สส 0023.8/;1062 ลงวันที่ 23 มีนาคม 

2561 เรื่องการด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียด ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  เพ่ือให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพ่ือขอความ
เห็นชอบ ดังมีหลักการและเหตุผลปรากฏตามร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ที่จัดส่งพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว นั้น 

 
 

/ระเบียบ... 
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   ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝาาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืน 
    ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)     
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ขออนุญาตประธานสภาฯให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคากล่าวชี้แจงรายละเอียด หลักการและเหตุผล ของการเสนอร่างข้อบัญญัติ
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561ให้ที่ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคาทราบรายละเอียด  

ปลัด อบต.ท่าคา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยก าหนดเป้าหมายที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไปในปี พ.ศ.
2563 ประกอบกับปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว
เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ 
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ประชาชน หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตรา
เป็นข้อบัญญัติ จึงให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 นี้ขึ้น 

ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนทีไ่ดดี้ในระดับหนึ่ง จึงไม่มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ประสงค์จะอภิปรายในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯจึงไดข้อมตต่ิอที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็ มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคาเสียงข้างมากเป็นผู้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้มีการ 
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พิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมสภาฯจึงมีมตอินุมัติทีจ่ะให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่น
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 

โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ร่วมกันเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภาฯ โดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561ดังกล่าวเป็นรายข้อ พร้อมเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพวิถี
ชีวิตของชุมชน บริบทของพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
แปรญัตติ หรืออภิปรายเพิ่มเติม ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียงข้างมาก 21 ท่าน 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 (รวมทั้ง       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม   
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯจึงไดข้อมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันทด์้วยคะแนนเสียง 21 ท่าน ให้ตราเป็นข้อบัญญัตฯิบังคับใช้ต่อไป 
 

3.6 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
      เรื่องตลาด พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา        
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่องตลาด พ.ศ.2561 เพ่ือให้
ประธานสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 เพ่ือขอความเห็นชอบ ดังมีหลักการและเหตุผลปรากฏตามร่างข้อบัญญัติ
เรื่องตลาด พ.ศ. 2561 ที่จัดส่งพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว นั้น จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 

   ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝาาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืน 



 

 

/ร่างข้อบัญญัติ… 
- 17 - 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศ
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติรา่งข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคากล่าวชี้แจงรายละเอียด หลักการและ
เหตุผล ของการเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2561ให้ที่ประชุมสภาฯองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาทราบรายละเอียด  
ปลัด อบต.ท่าคา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ว่า
การอ าเภออัมพวา ที่ สส 0023.8/ว 746 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่องการควบคุม
ตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
ทราบ เรื่องแนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ที่
ประชุมได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบและควบคุมตลาดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังไม่ออกข้อบัญญัติ เรื่องตลาด ให้ออกข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่  30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้ส ารวจตลาดในพ้ืนที่ตามแบบส ารวจส่งจังหวัด
สมุทรสงครามภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
   ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าเ พ่ือประโยชน์ใน

การก ากบัดูแลตลาด และการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
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ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึง 
 ได้มีหลักการให้มีข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2561 เหตุผล เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล

ตลาดและการขายของในตลาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา นี้ขึ้น 
โดยที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว ไม่มีสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ประสงค์จะอภิปรายในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  
  ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคาเสียงข้างมากเป็นผู้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้มีการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมสภาฯจึงมีมติอนุมัติทีจ่ะให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณา
เป็นสามวาระรวดเดียว 
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โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ร่วมกันเป็นกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภาฯ โดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องตลาด พ.ศ.2561 ดังกล่าวเป็นรายข้อ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
และให้ข้อเสนอแนะข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพวิถีชี วิตของชุมชน สภาพของตลาด         
ที่ด าเนินการตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่ประชุมได้อภิปราย หมวดที่ 1 ลักษณะของตลาดที่ควร
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด            
ที่ สส 0023.3/ว 4921 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 สรุปได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เห็นว่า ตลาดสด เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภคประเภทต่างๆ
และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีตลาด
สดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ เพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงตลาดเป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง      
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตลาดในความรับผิดชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 1) บริหาร
จัดการ ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้ามีสุขภาพอนามัยที่ดี และสร้างความประทับใจในการบริการแก่ผู้ซื้อสินค้า 
2) การพิจารณาการออกใบอนญุาตจัดตั้งตลาด และการพิจารณาอนุญาตการขอต่อใบอนุญาต
จัดตั้ง ตลาด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต หรือพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ จึงควรบัญญัติให้หมวดที่ 1 ลักษณะของตลาด มีสภาพบังคับ
อย่างกฎ ทั้งตลาดมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ได้ถือปฏิบัติตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 
พ.ศ. 2551 หลังจากนั้นแล้วที่ประชุมไม่มีผู้ประสงค์ แปรญัตติในรายละเอียดอ่ืนๆ            
อีกประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับกรรมการแปรญัตติ ด้วยเสียงข้างมาก 21 ท่าน 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 
 

/ในการพิจารณา... 
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ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงขอมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21 ท่าน ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ บังคับใช้ต่อไป  
และเนื่องจากเห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าวมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน     
ที่เกี่ยวข้องจึงขอมอบหมายให้นิติกรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา แก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

3.7 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานระบบไฟฟ้า อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา 

ประธานสภาฯ              ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไดต้ั้งจ่ายโครงการก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าคา ไว้จ านวน 5,500,000บาท ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
เลขที่ 1/2560 ไว้นั้น 

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า การมีอายุการ 
ใช้งานของหลอด LED ที่นานกว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
36 วัตต์กับหลอด LED 16 วัตต์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงเสนอเห็น
ควรขอมติที่ประชุมสภาฯแก้ไขรายการประกอบแบบก่อสร้างโดยไม่กระทบวงเงินการ
ก่อสร้างที่ขออนุมัติไว้แล้ว โดยเปลี่ยนแปลงงานระบบไฟฟ้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคาและงานระบบไฟฟ้าห้องน้ าชาย-หญิง จากเดิมตามแบบใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
เปลี่ยนเป็นหลอด LED ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางการค านวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 
ที่สามารถประหยัดได้ต่อปี ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w กับหลอด LED 16 w 

 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

3.8 เรื่องการออกหนังสือรับรองปีพุทธศักราชท่ีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า             
     ตามประกาศกระทรวงคมนาคม 

ประธานสภาฯ ด้วยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม         
ที่ คค 0313.2/สส.ว 2089 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ความว่า 
ตามท่ีประชาชนได้ยื่นเอกสารแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ต่อส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และยัง
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศกระทรวงคมนาคม  ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอส่งบัญชีรายชื่อบุคคล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ   
ผู้มาแจ้งการแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 32/2560 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกหนังสือรับรองปี พ.ศ.... ที่ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ าล าน้ าในพ้ืนที่ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและ         
การพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สรุปว่า 
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป      
(5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประสงค์จะแจ้งการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ แจ้งตามแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ แนบท้าย
ประกาศนี้ ณ ส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ า กรมเจ้าท่า หรือส านักงาน    
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งล่วงล้ าล าน้ าตั้งอยู่พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งอ่ืนใด      

ล่วงล้ าล าน้ า 
(๒) ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าในปัจจุบัน 
(๓) แผนผังแสดงบริเวณต าแหน่งที่ตั้งอาคารหรือการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า
อีกต่อไป รวมถึงเพ่ือเป็นการจัดระเบียบสิ่งล่วงล้ าล าน้ าให้เจ้าท่าด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ให้เจ้าท่าด าเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ าล าน้ านอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ
สมุทรปราการ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(ข) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันที่ 
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 (ค) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าให้ผู้แจ้งยื่นเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน 
    (ก) หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าน้ า อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    ๑) ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าเป็นประเภทอาคาร ที่พักอาศัย 
    ๒) เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า หรือน้ าประปา หรือภาษีโรงเรือน 
    

/ ๓) หนังสือรับรอง... 
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 ๓) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือ  

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ระบุปี พ.ศ.... ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า
นั้นตั้งอยู่ 

  ๔) ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
  ๕) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปีที่ปลูกสร้างสิ่ง ล่วงล้ า

ล าน้ า 
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสภาฯร่วมกันพิจารณาปี พ.ศ..... ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ านั้น 
ตั้งอยู่ ทั้งนี้หน่วยงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ออกตรวจสอบสถานที่จริง
และบันทึกถ้อยค า ปี พ.ศ.ที่ปลูกสร้างตามบัญชีรายชื่อผู้ยื่นเรื่องที่ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสมุทรสงครามได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  
ที่ คค 0313.2/สส.ว 2089 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 13 ราย  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
4.1 เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภออัมพวา 
- ด้วยเทศบาลต าบลสวนหลวงจะได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภออัมพวา โดยในเบื้องต้นประสานขอทราบจ านวนพนักงานส่วนต าบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย โดยที่ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์เข้า
ร่วมโครงการจ านวน 4 คน 
4.2 เรื่องประสานการของบประมาณขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 และหมู่ท่ี 5 
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประสานเรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงไปยัง   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้า จากเดิมที่ปักเสาพาดสายแรงสูง       
ริมคลองให้มาปักเสาขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบริเวณริมถนน และบริเวณที่มีแรงดัน
กระแสไฟฟ้าต่ า(ตก) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป จึงขอความร่วมมือ
มายังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน
พร้อมแผนที่บริเวณที่จะด าเนินการโดยสังเขปมายังหน่วยงาน อบต.ท่าคา เพ่ือจะได้
ประสานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลงมาส ารวจและจัดท าค าของบประมาณต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ยุทธนา แจ้งแสดง 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา          
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                                             สมชาติ ปานเพ็ชร   
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสมชาติ  ปานเพ็ชร) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 

 
 
     
                                                         ภิรมณ์  เกิดแก้ว 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  7 
 
 
 
                                                         พันณี โพธสิถาน 

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

 
 
 


