
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันจันทร์ที่  12  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิเชียร  เจริญรัตน ์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร  เจริญรัตน ์
2 นายสมชาติ  ปานเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 สมชาติ  ปานเพ็ชร 
3 นายสมชาย  พงษ์สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  1 สมชาย  พงษ์สมบูรณ์ 
4 นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 สมเกียรติ  สระคง 
5 นายสถาพร  สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร  สวัสดี 
6 นายสมยศ  จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ  จึงสวัสดิ์ 
7 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 นางวรชพร  ประเสริฐจิต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร  ประเสริฐจิต 
14 นายปรีชา  เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา  เปาะปักษิณ 
15 นางพันณี  โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี    โพธิสถาน 
16 นายสมบัติ  วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ  วิเวกวรรณ 
17 นางสาววรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ 
18 นายสุทัศน์  ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 สุทัศน์  ลิ้มชื่น 
19 นายประสาร  ประชานิยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ประสาร  ประชานิยม 
20 นายถนอม  แตงพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ถนอม   แตงพวง 
21 นางสาวประภา  เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ประภา  เกิดแก้ว 

 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมศักดิ์  เธียรประดิษฐ์ รองประธานสภา อบต.  ท่าคา สมศักดิ์  เธียรประดิษฐ์ 
2 นางกัญญาวีร์  สุขเกษม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 
3 นายบุญสม  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  12 บุญสม  ธรรมสวัสดิ์ 

/รายชื่อ... 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย  นุชอุดม นายก อบต.ท่าคา วินัย  นุชอุดม 
2 น.ท.อุดม  ประเสริฐจิต นายก 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 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 

10 นายพงษ์นรินทร์  ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์  ภู่สกุล 
11 นางสาวนันทิยา  กลิ่นมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นันทิยา  กลิ่นมาลัย 
12 นางสาวสุภาภรณ์  ทองอุดม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุภาภรณ์  ทองอุดม 
13 นายเอกชัย  พ่วงพิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เอกชัย  พ่วงพิศ 

 

ผู้มาประชุม  21   คน ผู้ลาประชุม  3  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน ผู้ขาดประชุม -  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.10  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญที่  1   
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.ที่มท 0810.5/ว 2308   
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560. และส าเนาหนังสือที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2561. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุป
ให้ที่ประชุมทราบแนวทางการด าเนินโครงการ มีดังนี ้ 

 - ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ได้มติที่
ประชุมว่าในชุมชน/หมู่บ้าน จะเลือกท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขโครงการ
ใดบ้าง โดยให้เลือกท าชุมชน/หมู่บ้านละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 
20,000 บาท 

/กรณีท่ีชุมชน... 
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- กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ   
ให้ท าหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์
ขอรับงบประมาณและให้เหตุผลในการไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และ
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

 -  คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
เ พ่ือให้ด าเนินการตามโครงการที่ เสนอขอ  โดยอาจพิจารณาโอนผ่านบัญชี              
ที่  คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้วหรืออาจพิจารณาเปิดบัญชีใหม่         
ตามท่ีเห็นสมควร 

 -  ในกรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มีการด าเนิน
โครงการที่เหมือนกันอาจพิจาณาด าเนินการบูรณาการโครงการร่วมกันได้ แต่ต้องมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ให้เป็นมติที่ประชุมว่าโครงการ  
ที่เหมือนกัน ชุมชน/หมู่บ้านใดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องใด เพ่ือความถูกต้อง      
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เ พ่ือแจ้งให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 
3 โครงการ โดยจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
1.2 เรื่องแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง จ านวน 3 ราย 

1. นางสาวนันทิยา  กลิ่นมาลัย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
2. นางสาวสุภาภรณ์  ทองอุดม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3. นายเอกชัย  พ่วงพิศ     ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏบิัติงาน 
โดยที่ผู้ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งได้มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าคาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญที่ 4          
          ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า ด้วยเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

/ท่าคา... 
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ท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ที่ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2560 แล้วเสร็จจ านวน 6 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา 

    
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ           
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 
 เรื่องเดิม 

ด้วยสภาฯ มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา        
สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 
แล้วนั้น 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ       
การประชุมสมัยสามัญดังนี้ ฯลฯ 
(1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้น 
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น   
มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ 

/ต้องปิดประกาศ... 



 

 

- 5 - 
 
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า 
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น       
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ข้อพิจารณา 
เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาต าบล แผน 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  และการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561   

    
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 4 

สมัย ดังต่อไปนี้ 
   สมัยสามัญท่ี 2 เริ่มประชุมวันที่  16– 30  เมษายน พ.ศ.2561  มีก าหนด 15 วัน 
   สมัยสามัญท่ี 3 เริ่มประชุมวันที่  1 –  15  สิงหาคม พ.ศ.2561  มีก าหนด 15 วัน 
   สมัยสามัญท่ี 4 เริ่มประชุมวันที่  17 – 31 ตุลาคมพ.ศ.2561    มีก าหนด 15 วัน 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2562  
เริ่มประชุมวันที่  1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

   3.2 เรื่องการเสนอโครงการต่างๆที่ใช้เงินสะสม 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทราบรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/       
ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สรุปได้ว่ากระทรวงมหาดไทยได้เสนอ เรื่อง แนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้ างความเข้มแข็ งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยประสานกับ
กระทรวงการคลังกรณีขอยกเว้นการด าเนินการด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้องค์กรปกครอง 

/ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้
ภายในระยะ 4 เดือน โดยวิธีสอบราคา(กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท) โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับโครงการ       
ที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  
ในระดับพ้ืนที่และการด าเนินนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่นการซ่อมแซมถนนโดย
ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น  โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรม     
ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
จึงขอให้แจ้งในระดับหมู่บ้านทราบหากมีความจ าเป็นเดือดร้อน และเป็นกรณีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ขอให้นัดด าเนินการประชาคมประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านเพ่ือให้ทางหมู่บ้านพิจารณาเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้หากเป็นโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอให้มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการอุทิศ
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับทางราชการเพ่ือท าการก่อสร้างประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งจะได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างนัดเจ้าของที่ดินให้มาพร้อมกันเพ่ือตรวจสอบวัดแนวเขตที่ดิน
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง หากโครงการใดไม่มีความพร้อมจะไม่น า เสนอเข้าพิจารณา       
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เนื่องจากจะเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือ
คืนค าไม่ให้ด าเนินการก่อสร้างได้ในภายหลัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ค่าติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV บริเวณตลาดน้ าท่าคา 

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 
2560 มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  เป็นค่าติดตั้ งกล้องวงจรปิด 
CCTV บริ เวณตลาดน้ าท่าคา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นที่จะด าเนินการในวงเงิน
งบประมาณ สองแสนบาท ดังนี้  
- ท าการติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ 1 ตัว พร้อมจอภาพ TV 1 เครื่อง กล้องวงจรปิด ระบบ 
IP CAMERA แบบมุมมองคงที่ จ านวน 19 ตัว ฮาร์ดดิส (H DD 4 TB) จ านวน 2 ตัว 
เครื่องส ารองไฟ ค่าอุปกรณ์ส าหรับต่อพ่วง เช่น สาย fiber  หัวต่อสาย พร้อมค่าแรงติดตั้ง
เป็นต้น 
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง รายการละเอียด เป็น 
- ท าการติดตั้งเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ชนิด IP CAMERA พร้อมหน่วยความจ า 
ความจุ 12 TB จ านวน 1 เครื่อง กล้องวงจรปิด IP CAMERA แบบอินฟราเรด         
ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จ านวน 8 ตัว  สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง POE 8 
(POE switch HUB 8 port) จ านวน 2 ตัว เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 ตัว พร้อมจอภาพ         
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TV 1 เครื่อง ค่าแรงติดตั้งและเซ็ตอัพระบบ งบประมาณด าเนินการ 200,000 บาท   
(สองแสนบาท) เท่าเดิม  
เหตุผลที่ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวง ICT ก าหนด และท าการบันทึกภาพและ        
ดูย้อนหลังได้จ านวนวันที่บันทึกนานวันขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องลดตัวกล้องให้ลดน้อยลง
เพ่ือเพ่ิม ฮาร์ดดิส ให้มีความจุเพ่ิมขึ้น และกรณีสถานที่บริเวณตลาดน้ าท่าคาที่อยู่ในความ
ดูแลของเอกชน หรือหน่วยงาน อบต.ท่าคาหากจะติดตั้งกล้องเพ่ิมเติม สามารถจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดเพ่ิมเติมมาเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ อบต.ท่าคาก็สามารถกระท าได้ในภายหลัง    
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยได้มากจุดเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

ส.อบต.หมู่ที่ 11 ได้สอบถามเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาถึงบริเวณจุดที่ติดตั้งกล้อง  
(นายถนอม แตงพวง) โดยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบการ

ติดตั้งตามจุดต่างๆบริเวณตลาดน้ าท่าคา โดยสังเขป มีดังนี้ 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าตู้ ATM จุดที่ 2 ติดตั้งในโดมหันหน้ากล้องไปบริเวณลานจอดรถ      
จุดที่ 3 - 4 ติดตั้งในโดม 2 ข้าง จุดที่ 5 ติดตั้งบริเวณทางเดินริมน้ า จุดที่ 6 - 8 บริเวณ
ตลาดน้ าฝั่งนายสายชล ทั้งนี้การติดตั้งจะค านึงถึงการมองภาพให้คลอบคลุมบริเวณ
สาธารณะที่อาจเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ   
   4.1 เรื่องขอน าปรึกษารื้อถอนศาลาพักร้อนปากทางเข้าบ้านประธานวิเชียร เจริญรัตน์  
                                  และซ่อมแซมศาลาพักร้อนปากทางเข้า รพ.สต.ท่าคา 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาชี้แจงและน าปรึกษาให้ที่ประชุมสภาฯ

ทราบ จ านวน 3 เรื่องด้วยกัน เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจะได้น า
ปรึกษาท่ีประชุมก่อนด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนี้ 
เรื่องที่ 1  ในอดีตสมัยที่กระผม(นายวินัย นุชอุดม)ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสในขณะนั้น   อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา          
(นายธรรมรงค์ เกตุกาญจน์) 

/ได้ขออนุญาต... 
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ได้ขออนุญาตกระผม(นายวินัย นุชอุดม)ก่อสร้างศาลาที่ พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 4 โดยมี
ข้อตกลงว่าหากมีการใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวก่อสร้างอาคารหรือขายที่ดิน ก็จะอนุญาตให้มี
การรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 4 ดังกล่าวได้ โดยจะได้ขอมติที่ประชุมประชาคมใน
ระดับหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อไปก่อนที่จะด าเนินการ งบประมาณค่ารื้อถอน   
ที่กองช่างได้ประมาณการไว้ จ านวนเงิน 6,930 บาท โดยที่ประธานสภาฯ ได้ขอให้นายก
ด าเนินการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงให้ประชาชนทราบก่อนด าเนินการ
รื้อถอนต่อไป 
เรื่องที่ 2 ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางหมู่ที่ 2 บริเวณสามแยกปากทางเข้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพท่าคา ปัจจุบันมีสภาพช ารุด หลังคาทะลุ จะได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ในวงเงินงบประมาณที่นายช่างพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล         
นายช่างโยธา อบต.ท่าคาได้ประมาณการค่าซ่อมแซมไว้ จ านวนเงิน 15,700 บาท  
เรื่องที่ 3 ท าการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดไม้ทางขึ้นลงทางเดินเท้า คสล.หน้าวัดเทพ
ประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่1 และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าคา หมู่ที่ 2 
จากบันไดไม้ (ปัจจุบันไม้เก่าได้เริ่มผุพัง ช ารุดมากอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางเดินเท้าและ
ประชาชนผู้ใช้ทางได้ร้องขอ ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นบันไดปูน อาจไม่มีผู้รับจ้างด าเนินการ
เนื่องจากการขนวัสดุก่อสร้างเป็นไปด้วยความล าบาก) โดยประมาณราคาท าการเปลี่ยน
จากบันไดไม้เป็นบันไดเหล็กทางเดินเท้า คสล. จ านวน 8 แห่ง โดยที่กองช่างได้ประมาณ
การงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมไว้เป็นจ านวนเงิน 115,000 บาท   
โดยที่นายสุรชัย  จันทร์คง (ส.อบต.ท่าคา หมู่ที่ 4)  ได้สอบถามนายกองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลท่าคาในเรื่องการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองหมู่ที่  4 หน้าวัดมณีสรรค์         
ซึ่งนายกได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่าได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่กองช่างประมาณการ   
ค่าซ่อมแซมไว้แล้ว ซึ่งจะได้หาผู้รับจ้างมาด าเนินการต่อไป 
หลังจากนั้นแล้วที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่าคา ประสงค์จะอภิปรายในประเด็นอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

4.2 เรื่องขอน าปรึกษาการจัดเก็บเงินช่วยค่าจัดการงานศพที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาน าปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลท่าคา ในเรื่องการเก็บเงินช่วยค่าจัดการงานศพบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ให้ เก็บเงินช่วยค่าจัดการงานศพบุคคล            
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้แก่ พ่อ แม่ บุตร ภรรยา/
สามี และให้รวมทั้งการจัดการงานศพเฉพาะคู่สมรส (พ่อตา/แม่ยาย) ที่สมรส หรืออยู่
ด้วยกันตามกฎหมาย หรืออย่างที่สาธารณะชนรับรู้ กรณีอย่าขาดจากกันไม่เก็บเงิน  
ช่วยค่าจัดการงานศพ  



 

 

- 9 - 

4.3 เรื่องการแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ า    
ล าน้ า ตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาประชาสัมพันธ์ชี้แจง     
ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามได้ประสานเรื่องขอให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ที่ ระบุปี พ.ศ.      
ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นตั้งอยู่ โดยที่กองช่างจะได้ด าเนินการตรวจสอบตามรายชื่อ
ผู้ที่ได้แจ้งยื่นเอกสารตามแบบแจ้งการปลูกสร้างไว้แล้ว จ านวน 13 ราย เพ่ือเสนอ          
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้มีมติให้การรับรอง ปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้าง
ต่อไป  
โดยที่เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม     
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าน้ าตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในกรณีดังต่อไปนี้  
(ก) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2456 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
(ข) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515  

ถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2537  
(ค) สิ่งล่วงล้ าล าน้ าทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537  

ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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 
 

 
 
 


