
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันศุกร์ที่  17  มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
1 นายวิเชียร       เจริญรัตน์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร      เจริญรัตน ์
2 นายสมศักดิ ์    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 นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 สมเกียรติ  สระคง 
6 นายสถาพร     สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   3 สถาพร    สวัสดี 
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     เอี่ยมกลัด 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 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 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    ธรรมสวัสดิ์ 

 
 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางกัญญาวีร์   สุขเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 

 

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 เลขา  นายก อบต.ท่าคา ประวิทย์  ทิพย์ชื่น 
5 นายยุทธนา     แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 
6 นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์ รองปลัด อบต.ท่าคา  สุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ 
7 นางสาวละมัย เกรยีท่าทราย ผอ. กองคลัง ละมัย เกรียท่าทราย 
8 นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์ ภู่สกุล 

 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัย วิสามัญ   
สมัยที่  1   ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้วที่ประชุมจึงได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 เรื่องพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสืออ าเภออัมพวา ด่วนที่สุดที่ สส. 0023.8/ว424 ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ออกโดยพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ สรุปได้ว่า อ าเภออัมพวา ได้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ให้ด าเนินการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือควบคุมกิจการฯดังกล่าว หรือหากได้ตรา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไว้แล้ว ให้พิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 
2558 และขอให้รายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอทราบทุกวันที่ 10 ของเดือน 
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งว่า เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
พ้ืนที่ได้ดูแลสภาพแวดล้อม หรือสุขลักษณะของสถานที่ด าเนินกิจการ โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแกป่ระชาชนในบริเวณใกล้เคียง  

/เงื่อนไข.... 
 



 
- 3 - 

 
ดังนั้นจึงขอให้เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก าหนดหลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขเพ่ิมเติมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติส าหรับกรณีการอนุญาตในกิจการที่มีน้ าทิ้ง หรือ 

 น้ าเสีย ซึ่งผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการจัดให้มีระบบน้ าเสียตามแบบที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในกิจการที่มีน้ าทิ้ง หรือน้ าเสีย ได้รับทราบแนวทาง 
ดังกล่าว และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญที่  1          

          ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี 

พ.ศ.2560  ที่ได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้า
แล้วจ านวน 11 หน้า  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณารับรอง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1  เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...... 
ประธานสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......เพ่ือให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพ่ือขอความเห็นชอบ ดังมีหลักการ
และเหตุผลปรากฏตามร่างข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......ที่จัดส่ง
พร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว นั้น  

   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 าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืน 
    ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

/เมื่อสภา... 



 
- 4 - 

 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป ประกอบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)      
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ประธานสภา  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขออนุมัติที่ประชุมขอให้พิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียว 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียว  

วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ  ได้น าเสนอหลักการให้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอหลักการ “ให้มี

ข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” เหตุผล “เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น” 

 โดยที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม 
 ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับหลักการด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
    
 

/วาระท่ีสอง.... 
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วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 

   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

   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  
โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ร่วมกันเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
โดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...ดังกล่าว  เป็นรายข้อ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขก าหนดอัตราบัญชีค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติให้
เหมาะสมกับสภาพวิถีชิวิต และเศรษฐกิจชุมชน ดังกล่าวแล้ว  
ที่ประชุมได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา น าไปปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตรง
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาและมีความเห็น 
หลังจากสิ้นสุดการอภิปรายแล้ว ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับกรรมการแปรญัตติ เฉพาะข้อแก้ไขก าหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 
ด้วยเสียงข้างมาก 21 ท่าน  

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 
   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

   หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯจึงขอมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 21 ท่าน ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯบังคับใช้ต่อไป 
 

/3.2 เรื่องการคัดเลือก......... 
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3.2 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ 53/2558  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2558   (ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 
ได้แก่ นายสมชาติ ปานเพ็ชร ,นายสมเกียรติ สระคง ,นางวรชพร ประเสริฐจิต) ได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคนเป็นกรรมการ  
ท้องถิ่น   ในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนั้น จึงขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ด าเนินการคัดเลือก 

   ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ(2) 
รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน เป็นกรรมการ (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ ฯ กรรมการตามข้อ 8 (3) ให้มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ  
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ  ใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน     
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย  
๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนา 

/ในการจัดท า... 
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ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร    
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมาย 
จัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตาม
อ านาจหน้าที่ 
๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖) แต่ งตั้ งที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน อ่ืนเ พ่ือชวยปฏิบัติ งาน             
ตามท่ีเห็นสมควร 
๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้อนุญาตให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
เสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนสามคน  
 

ประธานสภาฯ  จึงได้ประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่า ที่ประชุมมีมติ 
   เสนอชื่อ 
   - นายสมชาติ  ปานเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 1     
   - นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2     
   - นางวรชพร ประเสริฐจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 8          
   เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และจะได้เสนอชื่อให้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

3.3 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าคา ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ 54/2558  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558  (ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน สามคน  

/ได้แก่.... 
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ได้แก่ นายถนอม แตงพวง ,นายกิตติภพ การีโรจน์  ,นางสาววรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์ )      
ได้ ครบวาระการด า ร งต าแหน่ งคราวละสองปี  จึ งอาศั ยอ านาจตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น         
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน     
สามคน เป็นกรรมการ  

   ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ด าเนินการคัดเลือก 
   ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ) ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน เป็นกรรมการ ฯ  วรรคท้าย กรรมการตามข้อ 
28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลท่าคา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
หลังจากนั้นแล้วที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อ พร้อมผู้รับรองสองท่านครบพอดีตาม
จ านวนสามคน  
 

ประธานสภาฯ  จึงประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่า ที่ประชุมมีมติ 
   เสนอชื่อ 
   - นางสาววรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 10 
   - นายถนอม แตงพวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 11 
   - นายกิตติภพ การีโรจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 6 
   เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

และจะได้เสนอชื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป 

/เรื่องอ่ืนๆ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
4.1 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนอนหัวด าระบาดในพื้นที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาน าปรึกษาที่ประชุม ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนอนหัวด าระบาดในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออ าเภออัมพวา ด่วนที่สุด        
ที่ สส 0023.8/ ว 253 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดศัตรูพืช(หนอนหัวด ามะพร้าว) 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว สรุปได้ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช และเมื่อเปรียบเทียบราคาที่น าสืบ แล้ว 
มอบหมายให้ นายทวีป เจือไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และนายสมยศ 
จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 4 เป็นผู้พิจารณาอุปกรณ์       
ที่พร้อมใช้ให้เหมาะสม โดยติดต่อร้าน พินิจยนต์ จ.ราชบุรี ในราคา 20,000 บาท 
เนื่องจากมีราคาถูกกว่าที่อ่ืนๆ ในส่วนการบรรจุรายละเอียดการจัดซื้อเข้าไว้ในแผนพัฒนา
ต าบลและการอนุมัติงบประมาณให้น าเข้าที่ประชุมสภาฯในวันที่ 24 มีนาคม 2560     
เพ่ือจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนดต่อไป 

4.2 เรื่องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการด าเนินงาน 
-นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลท่าคาขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวนโยบายของรัฐ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ 3 ช “ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่” และกรณี
ขยะริมทางถนน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ดูแลบริเวณโดยรอบพื้นที่บ้าน เพราะจะ 
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคาในช่วงวันหยุดเทศกาลเป็นจ านวนมาก 
ผ่านไปมาแลดูไม่สะอาดตา   
- ขณะนี้ท าหนังสือขอเวทีมวย และอุปกรณไ์ปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือน ามาไว้ประจ าที่ศูนย์ฝึกกีฬาหมู่ที่ 8 ซึ่งยังไม่ได้รับค ายืนยันว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
หรือไม่ 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 8 นายปรีชา เปาะปักษิณ แจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯทราบว่า การท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรสงคราม จะมีงบประมาณสนับสนุนกีฬา
ในทุกประเภท เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพเพ่ือคัดเลือก
เยาวชนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบท าการคัดเด็กระดับ
เยาวชนเพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอมจึงเป็น
อุปสรรคต่อการสรรหาคู่มวยมาท าการแข่งขัน จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ
ประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาในระดับเยาวชนสามารถสมัครคัดเลือกกีฬาประเภทต่างๆได้ที่การ
กีฬาแห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 นายสมเกียรติ สระคง น าปรึกษา
ประธานสภาฯ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ออกให้บริการช่วยเก็บขนขยะที่
เทศบาลบางกระบือ เนื่องจากในอนาคตจ านวนปริมาณขยะ เปรียบเทียบความคุ้มค่า  

/ในงบประมาณ... 
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ในงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่จะส่งผลต่อสถานการคลัง     
ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และอาจท าให้บริการเก็บขนในเขต
ต าบลท่าคาไม่ดีเท่าที่ควร จึงเห็นควรบอกยกเลิกการให้บริการเก็บขนขยะนอกเขตต าบล 
ท่าคา 
โดยที่ประธานสภาฯ ได้ขอให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

4.3 เรื่องก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป 
ประธานสภาฯ  น าปรึกษาท่ีประชุมก าหนดนัดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคา (ครั้งต่อไป) 

สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล (โครงการจัดซื้อปั๊มพ่นยา 3 สูบ ส าเร็จรูปพร้อม
ใช้)  และอนุมัติงบประมาณให้สามารถจัดซื้อเครื่องพร้อมปั๊มพ่นยาและอุปกรณ์ เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาเกษตรกรประสบปัญหาหนอนหัวด าระบาดในพื้นที่ ต่อไป 
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย
ในเรื่องอ่ืนๆ อีก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงสั่งปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)......นายยุทธนา  แจ้งแสดง......ผูจ้ดรายงานการประชุม 
               (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 (ลงชื่อ)....นายสมชาติ   ปานเพ็ชร....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมชาติ   ปานเพ็ชร) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 
 

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

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

 
 
 
 


