
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันอังคารที่  13  สงิหาคม  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. นายสถาพร     สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร สวัสดี 
7. นายสมยศ      จึงสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ     จึงสวัสดิ์ 
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     เอ่ียมกลัด 
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. นายปรีชา       เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา       เปาะปักษิณ 
15. นางวรชพร        ประเสริฐจติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร   ประเสริฐจิต 
16. นางพันณี          โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี      โพธิสถาน 
17. นายสมบัติ         วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ     วิเวกวรรณ 
18. นายสุทัศน์        ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 สุทัศน์     ลิ้มชื่น 
19. น.ส.วรรณเพ็ญ    ธรรมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ   ธรรมสวัสดิ์ 
20. นายประสาร       ประชานิยม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ประสาร   ประชานิยม 
21. นายถนอม         แตงพวง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ถนอม     แตงพวง 
22. น.ส.ประภา        เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 ประภา    เกิดแก้ว 
23. นายบุญสม        ธรรมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   12 บุญสม    ธรรมสวัสดิ ์

 
 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสมเกียรติ    สระคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 สมเกียรติ    สระคง 

 
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 เลขานุการนายก 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  ตันวิไลศิริ 
9 นายพงษ์นรินทร์  ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์  ภู่สกุล 

 

ผู้มาประชุม  23   คน  ผู้ลาประชุม 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม  9  คน ผู้ขาดประชุม -  คน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.05  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญ     
สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ.2562  แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา        
ได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว เสร็จ จ านวน 12 หน้า  จึงเสนอที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข  
/ระเบียบวาระที่ 3.... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ         

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้  

  ข ้อ ๕ ๐  เ มื ่อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ัต ต ิไ ด ้พ ิจ า ร ณ า แ ล ้ว  จ ะ ต ้อ ง เ ส น อ ร ่า ง
ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ 
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น     
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข           
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความ
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ 
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน    
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา   
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ นั้น 
โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 
2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ แล้วนั้น  

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในครั้ง
นี้ จึงเป็นการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ค้างการพิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้สรุปรายงานผล     
การพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานคณะกรรมการ   นายปรีชา เปาะปักษิณ (ส.อบต.หมู่ที่ 8) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขออนุญาต 
แปรญัตติฯ                  ประธานสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ทราบผลการประชุม ดังนี้ 

 ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประชุม  
กันแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่าเมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดเสนอค า
แปรญัตติโดยใช้เวลา 3 วัน ภายหลังที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด มาเสนอขอยื่นแปรญัตติ
แต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงได้ประชุมพิจารณาสาระส าคัญ เรียงตามล าดับข้อ ดังนี้ 

1. ค าแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

2. บันทึกหลักการ และเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยก
รายละเอียดตามแผนงาน ข้อ 1 - 4  และข้อ 5 - 7 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

4. รายงานประมาณการรายรับ และรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ไม่มีการแก้ไข 
ให้คงร่างเดิมไว้ 

5. รายงานประมาณการรายจ่าย และรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ไม่มีการแก้ไข 
ให้คงร่างเดิมไว้ 

 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อความในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ และเห็นสมควรเสนอ
ร่างข้อบัญญัติฯ ตามร่างเดิมคืนต่อสภาท้องถิ่นฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติตามล าดับต่อไป  

ประธานสภาฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติน าเสนอรายงาน       
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ มติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้จ านวนสามท่าน นั้น และที่
ประชุมสภาท้องถิน่ไม่ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนอีกจึงไม่มีการอภิปรายในสภาฯ 
ดังนั้นประธานสภาฯ จะไดข้อมติที่ประชุมต่อไป 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบจ านวน 22 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 
โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่มีผู้ใดเสนอให้มกีารอภิปราย  
หลังจากนั้นแล้วประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
งบประมาณ พ.ศ.2563 เห็นชอบจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
      ทีเ่พิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นมีความประสงค์จะใช้
เงินเหลือจ่ายปลายปีในการจัดท าโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริเวณโดยรอบอาคาร            
ที่ท าการ อบต.ท่าคาหลังใหม่ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนโดยทั่วไปได้อย่างสะดวก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่
ราชการที่จะต้องให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบกับมีโครงการก่อสร้างที่มี
ความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดปริมาณงาน จึงเสนอขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตามระเบียบฯก าหนด ต่อไป 
 

/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46         
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย          
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”  
ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย     
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537          
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 

เลขานุการสภาฯ ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ น าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ว่าเหตุที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีการแก้ไข             
บางโครงการที่จะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมี
ความจ าเป็นที่จะใช้เงินเหลือจ่ายปลายปีมาด าเนินโครงการที่มีความจ าเป็นแต่ยังไม่มี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่นในหน้าที่ 3 โครงการเดิม โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา เนื้องานที่ท าจริง ขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่
จ านวน 2 บ่อ เนื่องจากบ่อบาดาลเดิมสภาพน้ าเริ่มมีความกร่อย ตัวอย่างโครงการในหน้าที่ 
6 โครงการก่อสร้างก าแพงรั้ว (ระยะที่ 2) มีปริมาณจ านวนช่องรั้ว จากเดิม 63 ช่องแก้ไข
เป็น 65 ช่อง เป็นต้น  
โดยที่ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทราบรายละเอียดตามรูปเล่มที่ผู้บริหารท้องถิ่ น                
ได้น าเสนอแล้วจึงไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะซักถามในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง – เสียง 

/ระเบียบวาระท่ี 4.2 
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4.2 เรื่องขอความเห็นชอบย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภาท้องถิ่นได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการหลังใหม่ให้แล้วเสร็จนั้น 
แต่เนื่องจากบริเวณห้องที่ใช้งานบางส่วน ยังไม่ได้ท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเพ่ือ
เป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความประสงค์จะเสนอขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ท าการย้ายเครื่องปรับอากาศหลังเก่า จ านวน 8 เครื่อง 
ไปท าการติดตั้ง ณ อาคารหลังใหม่ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ต่อไป 

 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวดที่ 13   

การบริหารพัสดุ มาตรา 112 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุ
ที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่ เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ประกอบกับมาตรา 113 การด าเนินการตาม
มาตรา 112 ซึ่ งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ           
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง – เสียง  

            4.3 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ    

ขออนุมัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือน าเงินเหลือจ่ายปลายปี จ านวน 1,817,000 บาท 
น ามาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  6 รายการ ให้สามารถด าเนินการ      
ในด้านทีม่ีความจ าเป็น ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการบริการประชาชน  ดังนี้ 
- โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่ท าการอบต.ท่าคาหลังใหม่และทางแยกหน้าที่ท า
การ หมู่ที่ 2 เพ่ือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และป้องปรามผู้กระท าผิดต่อความ
สงบเรียบร้อยในสังคม งบประมาณด าเนินการ  300,000บาท 
- โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 
2.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณด้านหลังที่ท าการ อบต.ท่าคา(หลังใหม่) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล จ านวน 3 บ่อ ความยาวรวม 44.00
เมตร งบประมาณด าเนินการ 63,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางจรินทร์ แผนคู้            
หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 149.00เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อย
กว่า 745 ตารางเมตร งบประมาณด าเนินการ 374,000 บาท 
 

/4.โครงการก่อสร้าง... 
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4.โครงการก่อสร้างก าแพงรั้ว (ระยะที2่) งานลูกกรงสแตนเลส บริเวณท่ีท าการ อบต.ท่าคา 
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง2.70 เมตร สูง 1.00 เมตร จ านวน 65 ช่องงบประมาณด าเนินการ 
750,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณที่ท าการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต าบลท่าคา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณด าเนินการ 250,000 บาท 
6.โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะข้างที่ท าการ อบต.ท่าคา เชื่อมคลอง   
ท่าคา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 540.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร งบประมาณด าเนินการ 
80,000 บาท 
แก้ไขการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย 
แก้ไขรายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร จากหมวดค่าใช้สอย แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด      
(ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1่  ประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ได้ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562) แก้ไขโดยการโอนลดงบประมาณ น ามาตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง – เสียง 
 
4.4 เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.3 ผู้บริหารท้องถิ่น
จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาต่อเนื่องกัน
ไป เพ่ือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯก าหนดและเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ ในวันที่ 
30 กันยายน 2562 เนื่องจากมีบางโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วตามแผนงาน
เคหะและชุมชน และยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีจ านวน 8  โครงการ ดังนี้ 
ก) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

/1.ก่อสร้างป้ายชื่อ... 
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1. ก่อสร้างป้ายชื่อ อบต.,ก าแพง,รั้ว ประตูบริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าคา  ขนาดป้ายชื่อกว้าง  11.00  เมตร  สูง  3.15  เมตร  จ านวน  1 ป้าย ขนาด
ก าแพงรั้วยาว  194.00  เมตร งบประมาณด าเนินการ  1,430,000 บาท  

 2. โครงการลงหินคลุก บริเวณที่ท าการ อบต.ท่าคา(หลังใหม่) โดยการลงหินคลุก ขนาด
กว้าง 8.30-37.45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,037 ตาราง
เมตร งบประมาณด าเนินการ  482,000 บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ก าหนด เลขที่ 20/2562 
 โดยที่งบประมาณทั้งสองรายการดังกล่าวข้างต้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา      
มีมติเห็นชอบให้กันเงินไว้แล้วในคราวประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แต่ยังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติที่ประชุมขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) พร้อมมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน จึงขออนุมัติแก้ไข
แบบแปลนการก่อสร้างเฉพาะโครงการเสริมหินคลุก บริเวณที่ท าการ อบต.ท่าคา(หลังใหม่) 
ภายใต้วัตถุประสงค์เดิม 
ข.)โครงการที่ขออนุมติตั้งจ่ายรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบวาระ
ที่ 4.3 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังมิได้ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้  
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็น เงินสะสม” 
“ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม    
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทน
ที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน ที่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงิน
ไม่ทันสิ้นปีและมีความจ าเป็น ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินได้ไม่เกินหกเดือน  

/ข้อ 59/2... 
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ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
นายก อบต.ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ดังนี้ 
- วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ขอความร่วมมือขนย้ายสิ่งของ          
ไปยังที่ท าการหลังใหม่ 
- เชิญชวนร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายพรชัย นุชอุดม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส และคุณครูนัยนา ลิ้มชื่น ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 
- วัน เสาร์ -วันอาทิตย์ที่  21 - 22 กันยายน 2562 ร่ วมจัดกิจกรรมประกวด             
กวนกระยาสารทไทย ณ ตลาดน้ าท่าคา 
หลังจากนั้นแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถามในเรื่องอ่ืนๆ อีก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงสั่งปิดประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
    (ลงชื่อ).....ยุทธนา  แจ้งแสดง.....ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

                  
 

 

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

/(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ).....ภิรมณ์    เกิดแก้ว....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  7 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 


