
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที ่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวิเชียร       เจริญรัตน์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร      เจริญรัตน ์
2. นายสมศักดิ ์    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. นายสมยศ      จึงสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ     จึงสวัสดิ์ 
7. นายสุรชัย       จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 4 สุรชัย       จันทร์คง 
8. นายชลอ       มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ชลอ       มิตรพิทักษ์ 
9. นางโสภา         เอ่ียมกลัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 โสภา     เอ่ียมกลัด 

10. นายกิตติภพ      การีโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 กิตติภพ   การีโรจน์ 
11. นายบุญเชิด       ยังประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 บุญเชิด   ยังประดิษฐ์ 
12. นางภิรมณ์         เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 ภิรมณ์     เกิดแก้ว 
13. นางวรชพร        ประเสริฐจติ 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    ธรรมสวัสดิ ์ 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    ธรรมสวัสดิ์ 
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- 2 - 
 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นางกัญญาวีร์ สุขเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 
2. นายสถาพร   สวัสดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   3 สถาพร     สวัสดี 

 
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  เกรียท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
7 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
8 นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิยา กลิ่นมาลัย 

 

ผู้มาประชุม  22   คน  ผู้ลาประชุม 2 คน ผู้เข้าร่วมประชุม  8  คน ผู้ขาดประชุม -  คน  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญ รัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญสมัยที่  3   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่องขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และเลิกใช้โฟม 

ประธานสภาฯ              ได้เสนอส าเนาหนังสืออ าเภออัมพวา ที่ สส 0318/ว 2719 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม      
พ.ศ. 2561 แจ้งขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และเลิกใช้โฟม เนื่องจากขยะมูลฝอย
พลาสติกเป็นปัญหาที่ยากต่อการจัดการและต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลาย ท าให้
ขยะมูลฝอยพลาสติกสะสมและตกค้างเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคต่อการก าจัด 
ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า ตลอดจนสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
บริษัทผู้ผลิตน้ าดื่มจ านวน 5 ราย ยกเลิกการผลิตพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (cap seal)     
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 จึงควรที่ภาครัฐ จะเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนหันมาปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมให้ 

/ความร่วมมือ... 
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ความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว และเลิกใช้โฟม รวมถึงการด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาครั้งที่ผ่านมา  
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมท้องถิ่นทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561   เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น 
ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว
เสร็จ จ านวน 23 หน้า  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาครั้งท่ีผ่านมา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
ที่เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี2) 

ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านที่เสนอ
ขอให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
จึ งมีความจ า เป็นที่ จะต้อง เสนอขอความเห็นชอบเ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี               
(ฉบับที่  2 ) และที่ เปลี่ ยนแปลง (ครั้ งที่2 )ต่อสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลท่า คา                 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นทุกท่าน ได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบและหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถามรายละเอียด  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 ก าหนดต่อไป 

นายก อบต.ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯชี้แจงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ฉบับที2่) ให้ที่ประชุมทราบว่าหลักการส าคัญของการขอความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ “มีแผนจึงจะมีงบประมาณ งบประมาณต้องมาจาก
แผน”จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมแผนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน ประกอบกับจะต้องใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในช่วงของแผนนั้น จึงเป็นเหตุที่จะต้องเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2) จ าเป็น
จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับตัวเลขราคากลางการใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการ และเพ่ือความถูกต้องของแบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
/แผนพัฒนา... 
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ท าให้ต้องด าเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6247     
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ก าหนดให้ ใช้ประเด็นค าถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1       
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี และด้านการลงรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ยกตัวอย่างเช่น ด้านการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ใบต่อ) ตามแบบ ตค. 

รหัส
ค าถาม 

ประเด็น   
ค าถาม 

แนวทางปฏิบัต ิ ก ฎ ห ม า ย /  ร ะ เ บี ย บ          
/หนังสือราชการ 

ตค. 
022 

ท า ไ ม ก า ร
เ พิ่ ม เ ติ ม
แ ผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ต้ อ ง
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณ
รายจ่ายเพราะ
การ เพิ่ ม เติ ม
แผนก็ เพราะ
ต้องการทราบ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ป ร ะ ช า ช น 
แ ล ะ ก็ ไ ม่ มี
ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบบังคับ
ว่ าต้องน า ไป
จั ด ท า
งบประมาณ 

หลักการส าคัญ: มีแผนจึงจะมีงบประมาณ 
งบประมาณต้องมาจากแผน 
1)แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น การ
ที่จะพัฒนาท้องถิ่นได้ก็ต้องน าแผนหรือแปลง
แผนให้เป็นงบประมาณรายจ่าย 
2)แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ที่
ได้ประกาศใช้แล้วขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการน ามาจัดท างบประ
มารรายจ่ายหรือตามแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดไว ้
3)การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)เป็นการกระท าหรือด าเนิน
ด า เนินการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจาก
แผนงาน โครงการที่ปรากฏในแผนดังกล่าว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมรู้หรือทราบว่า
องค์กรของตนมีสถานะทางการคลังอย่างไร 
การเพิ่มเติมจึงมีเจตนาโดยเล็งเห็นผลในการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงต้องน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจริง 
4)ความต้องการของประชาชนคือการเล็งเห็น
ผลที่จะเกิดขึ้นจากโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาชนไม่ต้องการเพียงบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนา แต่ต้องการเห็นผลที่
จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งต้องน าไปจัดท างบประมาณ
จริง 
5)ให้อ่ านค าตอบ ตค .020เพื่ อปรับ ใ ช้
ประกอบในการด าเนินการตามค าตอบ ตค.
022 

1 ) ร ะ เ บี ย บ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนา ของอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (ฉบับที่  2 )  พ .ศ .
2549 ข้อ 22 ข้อ 24 ข้อ
25 
2)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวี
การงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (ฉบับท่ี 2และฉบบั
ที่ 3 พ.ศ.2553 ข้อ 22) 
3)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 89(1) 
4)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ข้อ 4 (3)(4) 
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จากแนวทางปฏิบัติตามตัวอย่างข้างต้น  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที2่) เพ่ือให้ถูกต้องตามแบบก าหนดต่อไป 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ 
“ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป”  
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 “ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และที่
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ดังกล่าวแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจะอภิปรายในรายละเอียดอ่ืน
อีกประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 
 
 
 
 
 

/3.2 เรื่อง... 
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3.2 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 
วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ยื่นเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือขอความเห็นชอบดังมีหลักการและ
เหตุผล ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
ที่เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอรูปเล่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาให้
สมาชิกสภาฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเรียกประชุมสภาฯ นั้น ในวาระที่ 1   
นี้ จึงเป็นการพิจารณา ขั้นรับหลักการ พร้อมอนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
อ่านค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562      
ให้ที่ประชุมสภาฯทราบรายละเอียด 

 ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 58 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดและวิธีการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
และโดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

นายก อบต.ท่าคา ได้ อ่านค าแถลงประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 โดยเสนอหลักการให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) โดยประมาณการ
รายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และก าหนดรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800,000 บาท 
(สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย แยกเป็นรายจ่าย
ตามแผนงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ดังปรากฏ
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพ่ือใช้
ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 
 

/1. สถานะ... 
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1. สถานะการคลัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ วันที่ 1  สิงหาคม 2561 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้  
1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,858,101.82 บาท 
1.2  เงินสะสม จ านวน 13,229,767.97 บาท 
1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,800,141.08 บาท 
1.4  รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 โครงการรวม 0 บาท  
1.5 รายการที่ ไ ด้ กั น เ งิ น ไว้  โ ดยยั ง ไม่ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน  จ านวน  9  โ ครงการ                  

รวม 4,254,432.00 บาท  
2. ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.1 ที่มาของรายรับ รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
จ านวน 720,000 บาท เนื่องจากคาดว่าค่าขายแบบแปลน และค่าปรับการผิดสัญญามี
จ านวนลดน้อยลง แยกเป็น 
-หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ทั้งสิ้น จ านวน 210,200 บาท 

  -หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้ทั้งสิ้นจ านวน 363,400    
  บาท  
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาจ านวน 141,200 
บาท  
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา จ านวน 5,200 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บ 720,000บาท 

 2.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้สูง
กว่าปีที่ผ่านมา จ านวน 16,080,000 บาท 
2.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้สูงกว่า 
ปีที่ผ่านมา เป็นจ านวนทั้งสิ้น  18,000,000 บาท เนื่องจากมีข้อสั่งการ ตามหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยน า
เงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น ามาเป็นฐานข้อมูลตั้งเป็นรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
ด าเนินการตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภออัมพวา ที่ สส. 0023.8./ว 2186 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตั้งจ่ายตาม
รายการดังต่อไปนี้  

   - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ  

เรียนการสอน/รายหัว)  
 

 
/-เงินอุดหนุน... 
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- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
- เงินอุดหนุนส าหรับอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
- เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนครู/ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง/

ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น) 
- เงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

   - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
 - เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 - เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
 -เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562  (แยกรายจ่ายตามแผนงาน) 
ก  ด้านบริหารงานทั่วไป 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป            ยอดรวม                9,437,780     บาท  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน        ยอดรวม                   100,000     บาท 
  ข  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    แผนงานการศึกษา               ยอดรวม                 4,218,890    บาท 
    แผนงานสาธารณสุข               ยอดรวม                  1,587,980   บาท 

                     แผนงานสังคมสงเคราะห์                   ยอดรวม                    -          บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน                    ยอดรวม                  7,138,660   บาท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     ยอดรวม                390,000    บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ยอดรวม      280,000    บาท 
ค  ด้านการเศรษฐกิจ   

                          แผนงานการเกษตร              ยอดรวม                      98,000   บาท 
 ง  ด้านการด าเนินการอ่ืน 
                                แผนงานงบกลาง                             ยอดรวม                11,548,690  บาท 
                            ทั้งนี ้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้น าเสนอให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
                            ได้ทราบรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย บันทึกหลักการและเหตุผล 
                            ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค าชี้แจง   
                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป รายงานรายละเอียด   

                        ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       
 แยกตามแผนงานจะปรากฏเริ่มต้นตั้งแต่ หน้าที่ 43 เป็นต้นไป 
 
 

/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง... 
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 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

 ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา    
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 
ข้อ 48 ในกรณีที่ สภาท้องถิ่นมีมติ ไม่ รั บหลักการแห่ งร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณ                
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น 
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้นก าหนด ฯลฯ 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯ  จึงได้อนุญาตให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ที่ประสงค์จะซักถามหรือประสงค์จะอภิปราย  สามารถซักถามหรืออภิปรายในที่ประชุมตาม
ระเบียบก าหนดต่อไป 

นายก อบต. ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่า รายจ่ายงบกลาง         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจ านวนมากถึง 18,000,0000 บาท 
(สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพราะเหตุว่ารายจ่ายประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ  กรณีเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทุนการศึกษา และ
รายจ่ายแผนงานการศึกษาได้แก่ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือน
คร/ูค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ทุนการศึกษา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น) ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ งประมาณการด้านรายรับรายการเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนด
วัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดให้
รายการดังกล่าว เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปประมาณการเป็น
รายรับ-รายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงเป็นเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมาณการรายรับทั้งปี ในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปสูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ครบทุกหมวดรายรับตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ 
ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562  เพ่ือรองรับการซักซ้อมตามแนวทางหนงัสือราชการดังกล่าว  
ในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 68 เป็นต้นไป ได้ตั้งจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้จ านวน 4,598,000 บาท โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่ยังไม่จบ
โครงการและจ าเป็นที่จะต้องท าให้จบสิ้นทั้งสายทาง  เช่นโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอย
ร่มเย็นหมู่ที่ 3  งานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 
เป็นต้น ท าเท่าจ านวนที่มีเงินเหลืออยู่ หมู่บ้านที่ยังไม่มีโครงการจะพิจารณาใช้จ่ายเงินเหลือ
จ่ายปลายปี ประกอบกับได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบแล้วว่า ผู้บริหารท้องถิ่นได้จ่ายขาดเงิน
สะสมให้กับหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปแล้วแต่ต้นปีงบประมาณ 
 

/ในการนี้... 
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ในการนี้กรอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีพ.ศ.2562 จึงน ามาด าเนินการบริเวณที่ท าการ 
อบต. เช่นโรงจอดรถ ทางเท้าฟุตบาทบริเวณรอบที่ท าการ อบต. เพ่ือรองรับและแก้ปัญหา
กรณีฝนตกหนัก อาจมีน้ าท่วมขัง ด้วยระบายไม่ทัน หากกรณีที่หมู่บ้านมีปัญหาเร่งด่วนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในระหว่าปีงบประมาณ ขอได้จัดท าประชาคมเสนอความต้องการแก้ไข
มายังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือจะได้วางแผนใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายปลายปีต่อไป 
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมไมม่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็น
อ่ืนอีก ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
ต่อไป 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับหลักการ 20 เสียง  ไม่รับหลักการ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 
พร้อมที่ประชุมสภาฯ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 8 -วันที่ 10  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง     
โดยก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถยื่น
ค าแปรญัตติเป็นหนังสือได้ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

3.3 เรื่องเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า สืบเนื่องจาก
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2 ที่จะต้องมีการส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา    
จึงขอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ตามความในหมวด 8 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 ข้อ 104 และข้อ 105  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  ข้อ49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ 
หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ 

 
/แปรญัตติ... 
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แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การ
เสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย  หรือ
การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติ ให้ เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 
49 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง         
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ดังนั้น ประธานสภาฯ จึงได้น าปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือ
ก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  

นางสาวประภา เกิดแก้ว เสนอต่อที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ คงไว้ตามท่ีได้ปฏิบัติมา จ านวน 3  คน 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายปรีชา เปาะปักษิณ   ไดเ้สนอต่อที่ประชุม เห็นควรก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ ไว้ทีจ่ านวน 3  คน เพ่ือให้มี   
ส.อบต.หมู่ที่ 8            ความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติฯเช่นที่กระท ามาแต่เดิม 
ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 3 
คน ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจ านวน 21 เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ และคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  มีจ านวนสามคน จึงขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

นางสาวประภา เกิดแก้ว เสนอชื่อ นายสมชาติ ปานเพ็ชร ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 โดยมีผู้  
ส.อบต.หมู่ที่ 12  รับรองสองคนได้แก่  

ผู้รับรองคนที่ 1 นายถนอม แตงพวง    ส.อบต.หมู่ที่ 11 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมศักดิ์ เธียรประดิษฐ์  ส.อบต.หมู่ที่ 6 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ขอมติที่ประชุมให้ นายสมชาติ ปานเพ็ชร ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 20  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
 
 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายสมชาติ ปานเพ็ชร    เสนอชื่อ นายปรีชา เปาะปักษิณ  ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 โดยมีผู้  
ส.อบต. หมู่ที ่1           รับรองสองคนได้แก่  

ผู้รับรองคนที่ 1 นางพันณี  โพธิสถาน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาววรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 10 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมให้ นายปรีชา เปาะปักษิณ  ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 20   เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
นายบุญเชิด ยังประดิษฐ์ เสนอชื่อ นางภิรมณ์  เกิดแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
ส.อบต. หมู่ที่ 7           โดยมีผู้รับรองสองคนได้แก่  

ผู้รับรองคนที่ 1 นางโสภา เอี่ยมกลัด    ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ผุ้รับรองคนที่ 2 นายสมเกียรติ สระคง  ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 3 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี
ขอมติที่ประชุมให้นางภิรมณ์  เกิดแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  20  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ จึงประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
1. นายสมชาติ ปานเพ็ชร    ส.อบต.หมู่ที่ 1     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
2. นายปรีชา เปาะปักษิณ   ส.อบต.หมู่ที่ 8     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
3. นางภิรมณ์  เกิดแก้ว      ส.อบต.หมู่ที่ 7     เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ  เรื่องเดิม 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ตั้งจ่าย 
1)แผนงานการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท ากิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ตัว งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท า
กิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 3 ตัว ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
(ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 87 ล าดับที่ 8) 
-ข้อความที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขออนุมัติแก้ไข เป็นขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 
เซนติเมตร(ราคาตามท้องตลาด)  

 
/2)แผนงาน... 
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2)แผนงานเคหะชุมชน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 จ านวน 5,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,200,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,300,000
บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
หน้าที่ 68 ล าดับที่ 1) 
-ข้อความที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขออนุมัติแก้ไข  เป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
3,165,895 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,334,105 บาท  
นอกเหนือข้อความนอกจากนั้นคงไว้ตามข้อความเดิม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขออนุมัติแก้ไข เพ่ือด าเนินการตั้งจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ได้รับจัดสรรจ านวน 3,165,895 บาท) 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มติเห็นชอบ  21  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
4.1 เรื่องเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 

ประธานสภาฯ  เรื่องเดิม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 
ประจ าปี พ.ศ.2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  15 สิงหาคม 2557 มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในสัดส่วนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
1. นายชะลอ  มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 5 
2. นางภิรมณ์  เกิดแก้ว    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 7  
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี (จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2561) 

 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ านวน 2 คน              เป็นรองประธานกรรมการ  
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่สภามอบหมาย   จ านวน 2 คน                   เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่           เป็นกรรมการ 
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่           เป็นกรรมการ 

ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน                
     ฯลฯ 

วรรคท้าย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการพร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือส านักงานเขตออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนต่อไป 
ข้อ 9 ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 4 ปี เลขานุการสภาฯ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบ ให้ 
1) นายชะลอ  มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 5 
2 )นางภิรมณ์  เกิดแก้ว    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 7 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 21   เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง 

4.2 เรื่องก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุม ก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ที่ค้างการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลง
มต ิในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทุกท่านน าเอกสารที่เกี่ยวข้อง   และ
เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

       /4.3 เรื่องเตรียม...  
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4.3 เรื่องเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 
ประธานสภาน าปรึกษาที่ประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

   ที่ประชุม เสนอให้ด าเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนี้ 
เชิญชวนประชาชน ห้าง ร้าน ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าอาคารส านักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับ
ธงชาติไทยร่วมกับธงพระนามาภิไธย สก.ระบายผ้าฟ้าขาว ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 
รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงาน ที่พักอาศัยให้สวยงาม 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 พร้อมกันในเวลา 09.00 น ณ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

   เพ่ือด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันทั้งทางบก-ทางน้ า 
   วันที่ 12 สิงหาคม 2561 พร้อมกัน ณ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

เวลา 07.00 น เพ่ือร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง 
เวลา 08.00 น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
หลังจากนั้นแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถามในเรื่องอ่ืนๆ อีก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงสั่งปิดประชุม 

 

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

 

          สมชาติ ปานเพ็ชร 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมชาติ   ปานเพ็ชร) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 
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        ภิรมณ์ เกิดแก้ว  
    (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่   7 
 
 

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

 
 


