
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที ่13 มถิุนายน พ.ศ.2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

*********************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิเชียร  เจริญรัตน ์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร  เจริญรัตน ์
2 นายสมศักดิ์  เธียรประดิษฐ์ รองประธานสภาฯ 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 นายสถาพร  สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร  สวัสดี 
7 นายสมยศ  จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ  จึงสวัสดิ์ 
8 นายสุรชัย จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สุรชัย จันทร์คง 
8 นายชลอ  มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ชลอ  มิตรพิทักษ์ 
9 นางโสภา  เอ่ียมกลัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 โสภา   เอี่ยมกลัด 

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 นายปรีชา  เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา  เปาะปักษิณ 
14 นางวรชพร  ประเสริฐจิต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร  ประเสริฐจิต 
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 นางสาววรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ 
19 นายสุทัศน์  ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 สุทัศน์  ลิ้มชื่น 
20 นายประสาร  ประชานิยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ประสาร  ประชานิยม 
21 นายถนอม  แตงพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ถนอม   แตงพวง 
22 นางสาวประภา  เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ประภา  เกิดแก้ว 
23 นายบุญสม ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 บุญสม ธรรมสวัสดิ์ 

 
 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

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

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 เลขานุการ นายก อบต.ท่าคา ประวิทย์  ทิพย์ชื่น 
5 นายยุทธนา  แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 
6 นางสาวสุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ รองปลัด อบต.ท่าคา สุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ 
7 นางสาวละมัย เกรียท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย เกรียท่าทราย 
8 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
9 นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิยา กลิ่นมาลัย 

10 นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์ ภู่สกุล 
 

ผู้มาประชุม  23   คน ผู้ลาประชุม  1  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ผู้ขาดประชุม -  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.05  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามาพร้อมกัน และครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญที่  2   
ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.3/ ว 7495 ลงวันที่    
30 พฤษภาคม 2562 แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงครามได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดแยกขยะและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนพ้ืนที่ก่อนส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือน าไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะอันตรายชุมชน 

 

/แนวทาง… 
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แนวทางการด าเนินงานก าหนดให้ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 35 แห่งคัดแยกขยะ
อันตรายชุมชนแต่ละประเภท และรวบรวมน าไปมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
น าไปก าจัด โดยให้จัดท ารายงานและชั่งน้ าหนักขยะอันตรายชุมชน แล้วรายงานให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน 
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทุกท่าน ช่วยรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ครั้งที่ผ่านมา สรุปได้
ว่า ด้วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ได้ประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วเสร็จจ านวน 8 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้า จึงเสนอที่ประชุม   
เพ่ือพิจารณา 

    
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)  

ประธานสภาฯ     ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

นายก อบต.ท่าคา ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) รายละเ อียดปรากฏตามส า เนาหนั งสื อ ศาลากลางจั งหวัดสมุทรสงคราม                         
ที่ สส 0023.3/ว6995 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สรุปได้ว่ากระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                  
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับ          
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง           
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย            
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค  มีระยะเวลาห้าปี  

 
/นายก อบต.ท่าคา... 
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นายก อบต.ท่าคา   ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตาม
ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท  0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
นายก อบต.ท่าคา   ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นที่จะต้องประกาศใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา

ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการจ่ายขาดเงินสะสม จึงได้ด าเนินการ
น า เสนอข้ อมู ล ให้ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อง ในด้ าน การจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                 
เช่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และที่ประชุม
ประชาคมต าบลได้ทราบขั้นตอน และเร่งรัดการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี             
(พ.ศ.2561 - 2565) ดังกล่าว เพ่ือจะได้น าเสนอรูปเล่มให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลท่าคาได้พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

 ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 48 เป็นต้นไป 
 
ปลัด อบต. ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่ประชุมประชาคมเสนอให้มีโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เนื่องจาก

ข้อเท็จจริงการประปาภูมิภาคจะมีการเรียกเก็บค่าบริการใช้น้ าในอัตราที่สู งกว่าค่าน้ าประปา
หมู่บ้าน ดังนั้นหากมีผู้ใช้บริการประปาภูมิภาคเป็นส่วนน้อยแล้วใช้งบประมาณ อบต.ไปขยาย
เขตท่อประปาเพ่ือให้ประชาชนไปใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเปิดระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้านแล้วเรียกเก็บค่าน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น
อีก 2 - 3 บาท ในจุดที่คุ้มทุน 

 /อีกกรณ.ี.. 
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อีกกรณีหนึ่ง การท าถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนน คสล.เส้นทางเดิมที่ช ารุด อย่างไหน
จะรับน้ าหนักบรรทุกได้ดีกว่าควรที่จะน ามาประกอบการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ
ด้วย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- หนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.3/ว6995 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562             
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังกล่าว
แล้ว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีความประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมต่อร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารได้น าเสนอ ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

     3.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 - ค่าจัดซือ้เครื่องปริ้นเตอร์ 
ประธานสภาฯ    ได้อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น น าเสนอรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าคา โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน  16,000  บาท ( หนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท (ราคา
อ้างอิงในการเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ชนิดเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ต้องการใช้งานโดยย่อ - เป็น
อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer หรือ Copier หรือ Scanner หรือ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  

 ในส่วนการจัดซื้อจะได้พิจารณาจากความจ าเป็นในการใช้งาน เพ่ือให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุที่ต้องด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ เนื่องจากเครื่องปริ้นเตอร์สีที่ใช้แต่เดิม
มีสภาพช ารุด ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 

 1) โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบลท่าคา โอนลด จ านวน 8,000 บาท 

 
 

2) โอนลด... 
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 2) โอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โอนลดจ านวน 
8,000 บาท น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้น 

 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

    3.3 เรื่องทบทวนมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  
ประธานสภาฯ       เรื่องเดิม 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น โอนงบประมาณ           
ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นเงินอุดหนุน          
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 
เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลง จ านวน 1 เครื่อง นั้น   
 
ข้อเท็จจริง 
กองช่างได้ท าการประสานการด าเนินการไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภออัมพวา            
เพ่ือทราบความเหมาะสมและก าลังโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าส านักงานในการเชื่อมต่อเพ่ือใช้
กระแสไฟฟ้าเพ่ือไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภออัมพวา แจ้งส ารวจประมาณการค่าใช้จ่ายตามหนังสือการไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภออัมพวา ที่ มท.5311.4/กฟส.อว.-082/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ประกอบกับเ พ่ือการด า เนินการให้ถูกต้อง ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย                     
ที่  มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ                   
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้น าเสนอ    
ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

 
 
 
 

/ข้อพิจารณา... 
 



 

 

 
- 7 - 

 
 ข้อพิจารณา 

ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร                
ส่วนต าบลท่าคา ได้พิจารณารายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
- เงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา               
โอนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้อยกว่า น ามาตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวนเงิน 310,238 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภออัมพวา เป็นค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาหลังใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่แจ้งให้สมาชิกสภาทราบแล้วทุกท่าน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยโอนลดงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชน จ านวน 200,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน จ านวน 110,238 บาท 
 น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น  
 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561                
เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน 
3.๑ โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
3.๒  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้องได้รับประโยชน์ 
จากโครงการ (พิจารณาว่าในโครงการขอรับเงินอุดหนุนได้ระบุหรือไม่ว่าประชาชนของผู้ให้เงิน
อุดหนุนได้ประโยชน์อย่างไร) 
3.3 ต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

 



 

 

/3.4 โครงการ... 
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3.๔ โครงการขอรับเงินอุดหนุนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุน ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 
การให้เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
- ได้เฉพาะไฟฟ้า ประปา 
- ไม่ต้องท าโครงการใช้ประมาณการค่าใช้จ่าย 
- ไม่ต้องมีงบประมาณสมทบ 
- ไม่ต้องน ามารวมในสัดส่วนร้อยละ 

          - หัวหน้าส่วนราชการต้องท าบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน 

มติที่ประชุม     พิจารณาเหตุผลแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
4.1 เรื่องขอความร่วมมือเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการสงเคราะห์ถุงยังชีพ 

ประธานสภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการ
สงเคราะห์ถุงยังชีพจ านวน 50 ชุด ในสัดส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ร่วมให้การ
สงเคราะห์ เพ่ือร่วมด าเนินโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  
ณ ศาลาวัดเทพประสิทธ์คณาวาส 

 
 4.2 เรื่องการบริหารงานในเขตพื้นที่ 
 -  นายสุรชัย จันทร์คง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 น าปรึกษาที่ประชุมสภาฯ 

ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ในด้านแรงงานรื้อถอนเสาสะพานไม้ เพ่ือจะได้ท าการซ่อมแซม  
ให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ทั้งนี้ประธานสภาฯ จะได้ประสานการปฏิบัติต่อไป  

 - นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 สอบถามและขอความ
ร่วมมือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรัดให้ผู้รับจ้างท างานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าหมู่ที่ 2 ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 

ที่ประชุม            รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา    14.30 น. 

 
    (ลงชื่อ).....ยุทธนา  แจ้งแสดง.....ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 



 

 

 
- 9 - 

 
 

  
(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 
 

 
 
 

       


