
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันอังคารที่  6  สิงหาคม  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. นายสมเกียรติ   สระคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 สมเกียรติ  สระคง 
6. นางกัญญาวีร์   สุขเกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 
7 นายสถาพร     สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร สวัสดี 
8. นายสมยศ      จึงสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ     จึงสวัสดิ์ 
9. นายสุรชัย       จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สุรชัย       จันทร์คง 

10. นายชลอ       มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ชลอ       มิตรพิทักษ์ 
11. นางโสภา         เอ่ียมกลัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 โสภา     เอ่ียมกลัด 
12. นายกิตติภพ      การีโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 กิตติภพ   การีโรจน์ 
13. นายบุญเชิด       ยังประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 บุญเชิด   ยังประดิษฐ์ 
14. นางภิรมณ์         เกดิแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 ภิรมณ์     เกิดแก้ว 
15. นายปรีชา       เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา       เปาะปักษิณ 
16. นางวรชพร        ประเสริฐจติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร   ประเสริฐจิต 
17. นางพันณี          โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี      โพธิสถาน 
18. นายสมบัติ         วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ     วิเวกวรรณ 
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 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสุทัศน์    ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   10 สุทัศน์    ลิ้มชื่น 

 
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 นางสาวละมัย  เกรียท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
7 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
8 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 
9 นายพงษ์นรินทร์  ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์  ภู่สกุล 

 

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

เริ่มประชุมเวลา   13.10  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญที่  3   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการเพ่ือรองรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป นั้น จึงขอแจ้ง
ประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ง     
ให้ที่ประชุมสภาทราบรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่า

ของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.2 เรื่องยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์กร หรือสถาน

สาธารณกุศล 
 

/1.3 เรื่อง… 
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1.3 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทาง
ราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทอ้งถิ่นทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณา
แก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้วเสร็จ จ านวน 9  หน้า  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1  เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ยื่นเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือขอความเห็นชอบดังมีหลักการ
และเหตุผล ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ.2563  ที่เลขานุการสภาฯ ได้น าเสนอรูปเล่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้สมาชิกสภาฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเรียกประชุมสภาฯ นั้น  
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 แล้วเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณ   
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็น         
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม จึงขอให้นายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 

/นายก อบต.ท่าคา… 
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นายก อบต.ท่าคา ได้แถลงประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
โดยเสนอหลักการให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) โดยประมาณการรายรับ 
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และก าหนดรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 35,500,000 บาท (สามสิบ    
ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย        
แยกเป็นรายจ่ายตามแผนงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(e-LAAS) ดังปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1. สถานะการคลัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้  
1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 41,954,687.41 บาท 
1.2  เงินสะสม จ านวน 14,202,692.95 บาท 
1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,740,113.08 บาท 
1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 1 โครงการ         

รวม 3,640,035.00 บาท  
1.5  รายการที่ ได้กัน เ งิน ไว้ โดยยั ง ไม่ ได้ก่ อหนี้ ผู ก พัน  จ านวน 6 โครงการ              

รวม 1,971,997.36 บาท  
2. ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.1 ที่มาของรายรับ รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการไว้ จ านวน 785,000 บาท     
แยกเป็น 
หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ทั้งสิ้น จ านวน 203,400 บาท 

  หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ประมาณการไว้ทั้งสิ้นจ านวน 405,400        
  บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาจ านวน 
165,500 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จ านวน  
7,700 บาท รวมรายได้จัดเก็บ 785,000.00 บาท 

 2.2 รายได้ทีร่ฐับาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้สูง
กว่าปีที่ผ่านมา จ านวน 16,7150,000 บาท 
2.3 รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับ 
ปีที่ผ่านมา เป็นจ านวนทั้งสิ้น  18,000,000 บาท โดยน าเงินที่ได้รับจัดสรรจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสถิติเปรียบเทียบข้อมูลรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
น ามาเป็นฐานข้อมูลต้ังเป็นรายรับ-รายจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 

/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ ด าเนินการตามหนังสือที่ว่าการอ าเภออัมพวา ด่วนที่สุด ที่ สส 0023.8./ว 
2241 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก าหนด
แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้  

   - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์  
การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา 
   - เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน 
   - เงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 - เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนครู/ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง/ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ทุนการศึกษาครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น) 

- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 
  และทุพพลภาพ 
- เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เงนิอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563  (แยกรายจ่ายตามแผนงาน) 
 ก  ด้านบริหารงานทั่วไป 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป            ยอดรวม                9,261,040      บาท  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม                   130,000      บาท 

      ข  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
       แผนงานการศึกษา               ยอดรวม                 4,038,060    บาท 
       แผนงานสาธารณสุข              ยอดรวม                  1,173,820    บาท 

                        แผนงานสังคมสงเคราะห์               ยอดรวม                 20,000     บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน                ยอดรวม                  7,524,340   บาท 

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม                428,000    บาท 
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ยอดรวม      237,000    บาท 
   ค  ด้านการเศรษฐกิจ   

                            แผนงานการเกษตร            ยอดรวม                      18,000     บาท 
 ง  ด้านการด าเนินการอ่ืน 
                                     แผนงานงบกลาง                       ยอดรวม                10,927,740   บาท 

/ทั้งนี.้..                      
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 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้น าเสนอให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ทราบรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ค าชี้แจง รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามแผนงานจะปรากฏเริ่มต้นตั้งแต่ หน้าที่ 43    
เป็นต้นไป 

   ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 
ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ             
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด ฯลฯ 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯ  จึงได้อนุญาตให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าคาที่ประสงค์จะซักถามหรือประสงค์จะอภิปรายสามารถซักถามหรือสอบถาม            
ในที่ประชุมตามระเบียบก าหนดต่อไป 

นายก อบต. ท่าคา ได้ขออนุญาตประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่า รายจ่ายงบกลาง    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจ านวนมากถึง 11,573,180 บาท 
(สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพราะเหตุว่ารายจ่าย
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ  กรณีเพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคน
พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทุนการศึกษา และรายจ่ายแผนงานการศึกษาได้แก่ เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเงินเดือนครู/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/   
ค่าจัดการเรียนการสอน/เงินพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
เป็นต้น) ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งประมาณการด้านรายรับรายการเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 บางรายการคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุมครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ก าหนดรายการเป็นเงินอุดหนุนทั่ว ไปที่ต้องจัดท าเป็น
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงเป็นเหตุให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจัดท าประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ 
 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้นจึงเป็นการตั้งงบประมาณ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   
เพ่ือรองรับการสั่งการ  
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติม        
ในประเด็นอ่ืนอีก ประธานสภาฯ จึงไดข้อมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น ต่อไป 
 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับหลักการ 22 เสียง  ไม่รับหลักการ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
พร้อมที่ประชุมสภาฯ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 ตั้ งแต่ เวลา 8.30 - 16.30 น.  รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง           
โดยก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
โดยยื่นค าแปรญัตติเป็นหนังสือได้ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

3.2  เรื่องเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า สืบเนื่องจาก
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1 ที่จะต้องมีการส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
จึ งขอให้ที่ ป ร ะชุ มสภาท้ องถิ่ น พิ จา รณาคั ด เ ลื อกคณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น                
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  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 ให้ประธานสภาท้องถิ่น    
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ    
แปรญัตติ  ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 

/ข้อ 59... 
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ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย   
หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม   
และข้อ 49 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง    
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

 ดังนั้น ประธานสภาฯ จึงได้น าปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา      
เพ่ือก าหนดจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

นายถนอม แตงพวง เสนอต่อที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  คน 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  
นายสมบัติ วิเวกวรรณ เสนอต่อที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ คงไว้ตามท่ีได้ปฏิบัติมา จ านวน 3  คน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
ประธานสภาฯ  จึงได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 3 

คน ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจ านวน 22 เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบ และคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  มีจ านวนสามคน จึงขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อ
ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 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 
ผู้รับรองคนท่ี 2 นายสมศักดิ์ เธียรประดิษฐ์  ส.อบต.หมู่ที ่6 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่       
หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายสมชาติ ปานเพ็ชร ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 1  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 22  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายสมชาติ ปานเพ็ชร    เสนอชื่อ นายปรีชา เปาะปักษิณ  ส.อบต.หมู่ที่ 8  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 โดยมีผู้  
ส.อบต. หมู่ที1่            รับรองสองคนได้แก่  

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

 
/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่
มีขอมติที่ประชุมให้ นายปรีชา เปาะปักษิณ  ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 22   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 
ผู้รับรองคนท่ี 2 นายสมเกียรติ สระคง   ส.อบต.หมู่ที ่2 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 3 ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่
มีขอมติที่ประชุมให้นางภิรมณ์ เกิดแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  22  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง   งดออกเสียง - เสียง 
 

ประธานสภาฯ จึงประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่าคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 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 

3.3 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ    

ขออนุมัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น โอนลดงบประมาณโครงการงานก่อสร้างทางเท้าฟุตบาท 
บริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 โอนลดจ านวน 785,155
บาท น ามาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาด าเนินการตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
- โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าใช้สอย 
1) จ้างเหมาบริการโครงการจัดท าราคาทุนทรัพย์ข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง จ านวน 535,000 บาท 
- ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.2562 และมีบทบัญญัติให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูล
เอกสารของสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลรูปแปลงที่ดินน าไปใช้ประกอบการส ารวจและ
จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
/ดังนั้น... 
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ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณโครงการงานก่อสร้างทางเท้าฟุตบาท 
บริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 โอนเงินงบประมาณน ามาตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ จ านวน 353,000 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการตาม โครงการจัดท าราคาทุน
ทรัพย์ข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ ปรับปรุง
ข้อมูลโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภทฐานข้อมูลของกรมธนารักษ์ 
- โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าใช้สอย 
2) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆตั้งไว้
เป็นเงิน 138,405 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดตั้ง(ย้าย)ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
โทรศัพท์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมและปรับปรุงเดินสายภายในอาคาร เพ่ือให้สามารถ
รองรับการพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการใช้งาน   
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การยกเลิกส าเนาเอกสาร การเข้าสู่ ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นต้น 

 
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
3) รายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้งม่านปรับแสงอาคารที่ท าการใหม่  
ตั้งไว้เป็นเงิน 293,750 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบการติดตั้งม่านปรับแสงพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน  62 ชุด เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาความร้อนจากภายนอกอาคาร ที่
เป็นสาเหตุให้ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่มากข้ึนเนื่องจากเครื่องปรับอากาศต้องท างานหนัก 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 22  เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง - เสียง 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
   4.1 เรื่องก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุมก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ          

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ที่ค้างการพิจารณา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562            
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทุกท่านทราบ  และเข้าร่วม     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยพร้อมเพรียงกัน  

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ        
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 109 
ก าหนดไว้ว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” จึงขอให้เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการ   
แปรญัตติฯ 

เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ครั้งแรก ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพ่ือด าเนินการเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่รับค าแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2 เรื่องทีผู่้บริหารท้องถิ่นน าปรึกษาที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา น าปรึกษาที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง

กับการบริหารงาน ดังต่อไปนี้  
 - เรื่องการน าเสนอขออนุมัติย้ายเครื่องปรับอากาศจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าคาไปติดตั้ง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 (อาคารหลังใหม่) 
จ านวน 8 เครื่อง เนื่องจากอาคารหลังใหม่โดยเฉพาะห้องประชุม และห้องผู้บริหาร
บางส่วนยังไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ใช้งาน 

 -  เรื่องการขออนุมัติปรับเปลี่ยนแบบแปลนก่อสร้างถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยรอบ
บริเวณอาคารหลังใหม่เพ่ือให้มีความสะอาดและสามารถจอดยานพาหนะรถยนต์          
ไดโ้ดยรอบ 
- เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบริจาคจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล สร้างศาลพระพรหม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 
(อาคารหลังใหม่) โดยน าปรึกษาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นหากสมาชิกสภาเห็นด้วย จะได้
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในครั้งหน้าต่อไป 

 
/โดยที่ประชุม... 
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โดยที่ประชุมเห็นด้วยที่จะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาด าเนินการ 
- ประธานสภาฯ มอบหมายให้เลขานุการนายก อบต.ท่าคา นายประวิทย์  ทิพย์ชื่น จัดท า
ประมาณการในการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่ท าการและทางแยกหมู่ที่  2 เพ่ือจะได้
น าเสนอสภาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้เงินเหลือจ่ายปลายปีในคราวประชุม
สภาฯ ครั้งต่อไป 
หลังจากนั้นแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถามในเรื่องอ่ืนๆ อีก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงสั่งปิดประชุม 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

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 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 


