
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 25  ธันวาคม 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     สวัสด ี
7 นายสมยศ       จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ      จึงสวัสดิ ์
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 นางวรชพร      ประเสริฐจิต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร    ประเสริฐจิต 
14 นายปรีชา       เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา      เปาะปักษิณ 
15 นางพันณี        โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี       โพธิสถาน 
16 นายสมบัติ       วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ      วิเวกวรรณ 
17 นายสุทัศน์       ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 สุทัศน์      ลิ้มชื่น 
18 น.ส.วรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์ 
19 นายประสาร     ประชานิยม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ประสาร   ประชานิยม 
20 นายถนอม        แตงพวง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ถนอม      แตงพวง 
21 น.ส.ประภา       เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 ประภา     เกิดแก้ว 
22 นายบุญสม        ธรรมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 บุญสม     ธรรมสวัสดิ ์
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 - 
2 นางภิรมณ์     เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 - 

 

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 นางสาวสุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ รองปลัด อบต.ท่าคา สุจินดา ดุลยะสิทธิ์ 
6 นางสาวละมัย   เกรยีท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
7 นายวิชาญ       ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
8 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 
9 นางสาวนันทิยา  กลิ่นมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิยา  กลิ่นมาลัย 

 

ผู้มาประชุม  22  คน  ผู้ลาประชุม  2 คน ผู้เข้าร่วมประชุม   9  คน ผู้ขาดประชุม  -  คน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.05  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที ่4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1.เรื่องระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562          
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 18 
ธันวาคม 2562) โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบดังกล่าวในการ
เตรียมการเลือกตั้งเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นประเภทใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบก าหนด จึงควรที่สมาชิกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ประสงค์จะเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งได้ทราบกฎ -กติกา                     
ของการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไป 

 
/1.2 เรื่องการขยาย...  
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1.2 เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ได้ แจ้ งรายละเ อียดให้ที่ ประชุมทราบตามส า เนาหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย                        
ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 กระท ร ว ง มหา ด ไท ย พิ จ า รณ าแล้ ว เ ห็ น ว่ า  ต า มบท เ ฉพ าะก าล  ม าต ร า 9 8                    
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลังออกกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบ
ก าหนดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลามาเป็นเวลา
ประมาณสี่ เ ดื อน โดยยั งคงมีกฎหมายล าดับรองที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจ านวน 8 ฉบับ ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ผลจากความล่าช้าดังกล่าว ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่สามารถด าเนินการแจ้ งบัญชีรายการที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ          
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถด าเนินการภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ           
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้
กฎหมายล าดับ รอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 14 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยาย
ก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง           
ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยวิสามัญ  

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

ท่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ.2562 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณา
แก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วเสร็จ จ านวน 8  หน้า  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบว่า  
 เรื่องเดิม 

ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2562            
เสนอต่อสภาท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้วนั้น 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(๔) แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่นกล่าวชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมสภาฯได้รับทราบและเชิญ

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะอภิปรายซักถามรายละเอียดต่อผู้บริหารท้องถิ่นตาม             
จะพิจารณาเห็นสมควรได้ต่อไป 
โดยที่ประชุมไม่มีผู้ใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/3.2 เรื่อง... 
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3.2 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอเพ่ือทราบ

ตามแบบรายงานแสดงผลการปฏิบัติ งานตามนโยบาย ประจ าปี  พ .ศ .2562                       
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 58/5 วรรคห้าและวรรคหกที่ก าหนดให้              
“นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” พร้อมอนุญาตให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี พ.ศ.2562                
ให้ที่ประชุมทราบ 

 
นายก อบต.ท่าคา   ได้อ่านรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมทราบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2562 ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นมาจนสิ้นสุด               
วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวมจ านวน        
37 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนเงิน 22,178,434 บาท (ยี่สิบสองล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน ) เป็นไปตามแผนพัฒนาต าบล             
และสอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น โดยสามารถจ าแนก
รายละเอียดการลงนามผูกพันสัญญาในแต่ละโครงการตามเอกสารปรากฏตาม                   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี พ.ศ.2562
ดังกล่าวแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดประสงค์จะอภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 เรื่ องรายงานการประเ มินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้ วัด                    

และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) ได้มีส าเนาหนังสือ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 5082 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พร้อมขอความ
ร่วมมือ อบต.ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการบันทึก
ข้อมูลแบบติดตามประเมินผล จ านวน 3 แบบลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 399 ตัวชี้วัด ซึ่งจะเปิดเขา้ใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
/โดยที่ประชุม... 
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 โดยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงาน                  

ที่ประชุมสภาของ อบต.เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต.ตามแบบรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามและส่งให้
ส านักงาน ก.ก.ถ.แล้ว 

 ในการนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมายให้นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัยต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสรุปตัวชี้วัดให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดมีดังนี้ 

 การประเมินภารกิจมีจ านวนตัวชี้วัดที่ต้องท าการกรอกข้อมูลมีดังนี้ 
 ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ า เช่น ร้อยละของระยะทางของถนนลูกรังที่ได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
 ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า เช่น ร้อยละของจ านวนเส้นทางคลองและ

ล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ าสามารถ
ไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 
ภารกิจที่ 3 ระบบประปาของ อบต. (เฉพาะ อบต. ที่มีระบบประปา) เช่น ร้อยละของ
ขนาดพ้ืนที่การให้บริการน้ าประปาของ อบต. เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้
น้ าประปาทั้งหมดในเขต อบต.  
ภารกิจที่ 4 สะพาน เช่น ร้อยละของจ านวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

 ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ เช่น ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่าง/
ไฟทางท่ีช ารุดและได้รับการบ ารุงรักษาจาก อบต. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

 ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่ง เช่น ร้อยละของจ านวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต อบต.ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข
ให้ปลอดภัยขึ้น 

 ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง เช่น ร้อยละของจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ อบต. ออกให้
ระหว่างปีได้ตามระยะเวลาก าหนด 

 ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เช่น จ านวนโครงการที่ อบต. ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่สตรี 

 ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจาก อบต. เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่ 

 ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ เช่น จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต. เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม การให้ความดูแล สงเคราะห์ หรือฟ้ืนฟูผู้พิการ ที่
เข้าถึงสิทธิของผู้พิการ 

 ภารกจิที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด เช่น จ านวน
โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. เกี่ยวกับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

/ภารกิจ... 
 
 



 
- 7 - 

 
 ภารกิจที่ 12 การสาธารณสุขมูลฐาน เช่น จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต.ส่งเสริม 

ป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านโภชนาการแก่เด็กอายุ 0 - 5 ปี 
 ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่มีปัญหา              

ทุพโภชนาการ ซึ่งได้รับอาหารเสริม และค าแนะน าในการแก้ไขทางโภชนาการจาก อบต. 
 ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ เช่น ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.      

ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 
 ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น จ านวนที่อ่านหนังสือ

ประจ าหมู่บ้าน/ต าบลที่ อบต. ให้การสนับสนุน 
 ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จ านวนครั้งที่ อบต. ด าเนินการซ้อม

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีงบประมาณ 2561 
 ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน เช่น จ านวนโครงการที่ อบต. ร่วมกับฝ่ายปกครอง 

ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เพ่ือจัดการปัญหาความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในชุมชน/
หมู่บ้าน 

 ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้ง เช่น ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
สาธารณะของ อบต. ที่มีผลกระทบต่อชุมชน/ประชาชน และ อบต. จัดให้มีข้อมูลเผยแพร่
และ/หรือมีการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจด าเนินการ  
ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด เช่น จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ อบต. และประชาคมร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็ง/ประชาคมเข้มแข็ง/คุ้มหมู่บ้าน
เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชุมชน หรือป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

 ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน เช่น จ านวน
โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่ด าเนินการ โดย อบต. 

 ภารกิจที่ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  จ านวนโครงการหรือ
แผนงานของ อบต. ในการจัดการขยะตกค้างในชุมชน , จ านวนกิจกรรมหรือโครงการของ 
อบต. ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า แหล่งน้ า ธรรมชาติ ล าน้ าสาธารณะ และทรัพยากร
ชายฝั่ง หรือการจัดการเก่ียวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ าเน่าเสีย และการขุดลอก
คูคลอง ฯลฯ 

 ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน เช่น 
จ านวนโครงการของ อบต. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การสืบทอดและปลูก
จิตส านึกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 หนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว5082 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 

2562 เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562 ข้อ 5       
น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภา ของ อบต.เพ่ือให้ทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต.ตามแบบรวบรวมข้อมูล ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ 

 
/ส านักงาน... 
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ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว (ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย อบต.ควรจัดท า
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดท่ีมีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมายประกอบการพิจารณาของสภาฯ ด้วย) 

 สรุปผลการประเมิน มีภารกิจที่ผ่านการประเมินจ านวน 4 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจที่ 1           
ด้านถนนและการระบายน้ า  ภารกิจที่ 4 ด้านก่อสร้างบ ารุงรักษาสะพาน ภารกิจที่ 7 ด้าน
ผังเมือง (เช่นร้อยละของจ านวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่ อบต. ออกให้ระหว่างปีได้ตาม
ระยะเวลาก าหนด) และภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และ           
ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น โดยที่ภารกิจดังกล่าว อบต.ได้จัดสรรงบประมาณและด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ประเมินชี้วัดค่าเป้าหมายข้ันต่ า 
ในส่วนภารกิจนอกเหนือจากที่ผ่านการประเมิน ปรากฏว่ามีค่าประเมินน้อยกว่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าหรือไม่มีการให้บริการสาธารณะหรือไม่มีจัดสรรงบประมาณไปด าเนินโครงการ /
กิจกรรมในด้านดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรม
และการกระท าผิด( เช่น จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. และประชาคมร่วมกันสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง/ประชาคมเข้มแข็ง/คุ้มหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยในชุมชน หรือป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม) ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดข้อ 269 ร้อยละสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
อบต. (ปรากฏว่าอบต.ไม่ได้ด าเนินการ)หรือตัวอย่างเช่น ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดข้อ 271 
จ านวนร้อยละของพ้ืนที่ อบต.ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ปรากฏผลการประเมิน
น้อยกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริการสาธารณะในด้านดังกล่าว อบต .ให้
ความส าคญัน้อยกว่าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงควรให้ความส าคัญกับงบประมาณใน
ด้านบริการสาธารณะในด้านคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงจะ
ท าให้การประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินชี้วัดค่าเป้าหมายข้ันต่ าต่อไป 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   3.4 เรื่องขอยืมใช้สถานที่อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

     (หลังเก่า)  
ประธานสภาฯ ด้วยปรากฏตามหนังสือโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ที่ ศธ 04151.68/210                

ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ขอความอนุเคราะห์ ขอยืมใช้สถานที่อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา(หลังเก่า)ซึ่งมิได้ใช้งานแล้วไว้เป็นห้องสมุดของโรงเรียนและเพ่ือให้
บริการชุมชนให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสและประชาชนสืบไป 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  
ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
จะกระท ามิได้ 
 

 
/ข้อ 208... 
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ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้
ให้ยืม 
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของ
รัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด 
ขนาด ลักษณะและคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร 
หรอืเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
(3)หน่วยงานของรัฐอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

     
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้ยืมเป็นเอกฉันท์  

3.5 เรื่องขออนุมัติรื้อถอนอาคารห้องน้ า(หลังเก่า) ที่ก่อสร้างบริเวณตลาดน้ าท่าคา 
ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีความประสงค์จะเสนอขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ

เพ่ือด าเนินการรื้อถอนอาคารห้องน้ า  (หลังเก่า) ที่ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ              
อบต.ท่าคา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ตั้งอยู่บริเวณ ตลาดน้ าท่าคา เนื่องจาก 
พ้ืนปูนเดิมมีสภาพช ารุดและบริ เวณใกล้กันได้มี การก่อสร้างห้องน้ าที่สะอาดที่ ใช้
งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสงครามที่ทันสมัยกว่าไว้บริการนักท่องเที่ยวดังกล่าวตั้งอยู่
แล้ว จึงเสนอรื้อถอนเพ่ือใช้บริเวณสถานที่ดังกล่าว ก่อสร้างลานจอดรถไว้บริการให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความ
จ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 
/(1) ขาย... 
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(1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี

ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม ฯลฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
3.6 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบว่า 
 เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 66-67  
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายละเอียดมี ดังนี้ 
1) โครงการ ขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่  3 ต.ท่าคา อ.อัมพวา            
จ.สมุทรสงคราม  จ านวน 315,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่  3 ต.ท่าคา อ.อัมพวา               
จ.สมุทรสงคราม จ านวน 3 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.ท่าคา                  
เลขที่ 2/2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 47 
2) โครงการ ขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่  6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา                    
จ.สมุทรสงคราม จ านวน 139,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่  6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา               
จ.สมุทรสงคราม จ านวน 2 คลอง รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต .ท่าคา          
เลขที่ 4/2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่59 ล าดับที่ 50 

 
 

/ในการนี้... 
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ในการนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ขออนุมัติที่ประชุมสภาฯแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
1) โครงการ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม    
จ านวน 315,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 3 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
จ านวน 3 คลอง ดังนี้ 
1.1 คลองซอยร่มเย็น  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 830 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.0๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,490 ลูกบาศก์เมตร  
1.2 คลองบ้านลุงเสริม  ขนาดกว้าง ๒.๕0 เมตร ระยะทางยาว ๔9๐ เมตร 
 ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙8๐ ลูกบาศก์เมตร   
1.3 คลองต้นเทียน  ขนาดกว้าง 2.๕0 เมตร ระยะทางยาว ๑,44๐ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,880 ลูกบาศก์เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 2/2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 47 
2) โครงการ ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  จ านวน 
139,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
จ านวน 2 คลอง ดังนี้ 
2.1 คลองลัดท่าคา  ขนาดกว้าง ๒.๕0 เมตร ระยะทางยาว 990 เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,980 ลูกบาศก์เมตร  
2.2 คลองซอยบ้านผู้ใหญ่บุญล้อม  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 145 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.0๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบต.ท่าคา เลขท่ี 4/2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่59 ล าดับที่ 50 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ข้อ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง           
ใหเปนอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
2.  ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธี ก าร เกี่ ย วกับการขุ ดลอกแหล่ งน้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ข้อ 5 “เมื่อนายอ าเภอหรือองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในท้องที่ใดตื้นเขิน 
สมควรท าการขุดลอก ให้นายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวท าการส ารวจ
ขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้ าให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกแบบการขุดลอกก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกให้แล้วเสร็จ และเสนอเป็นโครงการเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วจึงประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะท าการขุดลอกมีก าหนด
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศ ในกรณีที่แหล่งน้ านั้นมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ให้ยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น.” 
 

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบและน าเสนอขอความ
เห็นชอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได ้

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
4.1 เรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมรายชื่อผู้สมควรได้รับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย  

(เพิ่มเติม) 
ด้วยนางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ได้รับการประสาน
งบประมาณเรื่ องจากส านักงานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด
สมุทรสงคราม ในการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าคาเพ่ิมเติม ด้วยปัจจุบันมีบ้านนางสุนันท์ คุ้มศิริ บ้านเลขที่ 71  หมู่ที่ 12         
ต าบลท่าคา มีสภาพทรุดโทรม สมควรได้รับการเพ่ิมชื่อเพ่ือขอรับการสนับสนุนวัสดุ
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จ านวน 20,000บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าแรงงาน           
โดยที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจะเป็น                
ผู้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนต่อไป 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

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 
 

 
 
 

 
 

 
 


