
 

 

  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันอังคารที่  11  มิถุนายน 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 
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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 นายก อบต.ท่าคา อุดม  ประเสริฐจิต 
3 นายประวิทย์  ทิพย์ชื่น เลขานุการ นายก อบต.ท่าคา ประวิทย์  ทิพย์ชื่น 
4 นายยุทธนา  แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 
5 นางสาวสุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ รองปลัด อบต.ท่าคา สุจินดา  ดุลยะสิทธิ์ 
6 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
7 นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล นายช่างโยธาช านาญงาน พงษ์นรินทร์ ภู่สกุล 
8 นายเอกชัย พ่วงพิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เอกชัย พ่วงพิศ 

 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.05  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามาพร้อมกัน และครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญที่  1   
ประจ าปี  พ.ศ. 2562  แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ         ได้น าเสนอส าเนาหนังสือแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

-ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป(17 เมษายน 2562) 
สรุปสาระส าคัญแก้ไขกฎหมายจัดตั้งอบต. พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ผ่าน 
สนช. 25 มค 2562) 
- แก้ไข มาตรา 45 ให้มีจ านวนสมาชิกสภา อบต.เขตละ 1 คน (ถือเขตหมู่บ้าน) 
- เพ่ิม มาตรา 45/1 อบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขต ให้สภา ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (1)-(5) 

/-แก้ไข มาตรา 58/1…..    

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJCEX-4KNGYU5IuJaWFH0obMBMRDFGIsS-9-mca024tbqjw3KaIUnQaTcJ6Tqs4obXYN4hiv_IQkeAZN6O-1mGgWq-hygzl6FTaCsi0Rdl3WjOJ5-E8o34GEorc-MdfRDP8u-Jzeum2ImfSF3RYAzvKxXCJcMmPxVHxtsVhsdH7p-C2KcLyDWuRmH_7HI6nGPdHoBb-S1UHBqJat5Emvd_K6ITowRcpByMJwm4IApHpzM2rC9zyAjJSzI1u57s6mCtVjNj5s58nzHY5fXqKAc46fdFvgbLYnSGUZyVzNLCPRygvwahYIGdscofSjCvxjNt11fb3d0-1DrJlNyrLA&__tn__=%2ANK-R
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- แก้ไข มาตรา 58/1 (1) ให้แก้ไขอายุของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. จากเดิมอายุไม่
ต่ ากว่า 30 ปี เป็น 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
- แก้ไข มาตรา 58/2 นายก อบต. จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้  
ในกรณีที่นายกด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระและเมื่อได้ด ารง
ต าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจาก
ต าแหน่ง 
- แก้ไข (3) ของวรรคหนึ่ง ในมาตรา 64/2 ห้ามเพ่ิมไม่ให้นายก รองนายก และเลขานุการ
นายก "เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ อบต.นั้น 
หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ อปท..อ่ืน โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้    
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม" 
และให้น าความใน (3) ของวรรคหนึ่ง ในมาตรา 64/2 มาใช้บังคับแก่สมาชิก อบต.ด้วย     
โดยอนุโลม หมายความว่า ทั้งนายก รองนายก เลขานายก และสมาชิก หมดสิทธิมีส่วนได้เสีย
กับ อปท.ทั่วประเทศ 
-เพ่ิมความในมาตรา 67(1/1) “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และ
ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว” 
- แก้ไข มาตรา 67 (5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตาม
แนวทางท่ีเสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
- เพ่ิมความวรรคสองในมาตรา 85 “การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการน าเงินของกิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น
ในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงาน ในต่างประเทศของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลง หรือความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มี 
การฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ” 

       
1.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมและการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ    
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
สรุปได้ว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคม 2562 โดยในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลง
ที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่         

/ 1 มกราคม... 
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 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน ารูปข้อมูลแปลง
ที่ดินไปจัดท าแผนที่ภาษีและด าเนินการตามขั้นตอนการส ารวจข้อมูลภาคสนามต่อไป เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนามมาท าการค านวณประเมินภาษี และแจ้งการประเมิน               
ให้ผู้เสียภาษีได้มาช าระภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม  
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะต้องเข้าด าเนินการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จัดเก็บถูกต้อง  
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง         
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดต่อไป 

1.3 เรื่อง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ   แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบสรุปได้ ดังนี้ 
   (๑) หน้าที่และอ านาจการจัดการเลือกตั้ง 

หน้าที่และอ านาจการจัดการเลือกตั้งก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจ
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
มีอ านาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการการเลือกตั้ง 
หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่ งมิใช่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน 

   (๒) ก าหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง 
ก าหนดให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน  ๔๕ วัน นับแต่วันที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระหรือภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ 
เว้นแต่กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่จัดให้มีการ
เลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมี
ค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลา ให้มีการเลือกตั้งโดยต้องระบุเหตุผลไว้ด้วย (มาตรา 11) 

   (๓) การประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง           
การประกาศอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้ (มาตรา 12) 
1) วันเลือกตั้ง 
2) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วันนับแต่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน 
3)สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง 
 
 

/4) จ านวนสมาชิก.... 
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4) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
เขตเลือกตั้ง 
5) จ านวนเขตเลือกตั้งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใน
เขตเลือกตั้ง 
6)หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 

1.4 เรื่องประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุง  
สุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

โดยปรากฏตามส าเนาหนังสืออ าเภออัมพวา ที่ สส 0318/1874 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
เรื่องโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ก าหนดออกหน่วยบริการของส่วนราชการประจ า
จังหวัด และอ าเภอ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562               
ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส พร้อมก าหนดนัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
และข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ าในสังกัด เพ่ือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในเวลา 08.30 .) โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทุกท่าน          
คณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาพร้อมใจ
กันให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสจัดหาถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเพ่ิมเติม จ านวน 50 ชุด 
ด้วยทุนส่วนตัว 

1.5  เรื่องประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. 2562  

ประธานสภาฯ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เกษตรกรในหมู่บ้านของท่านให้ไปลงคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง หอประชุมอ าเภอ    
อัมพวา (รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะต าบลท่าคา ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 598 ) 

 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
  

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า ด้วยเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  
 

/พ.ศ.2562… 
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พ.ศ.2562 แล้วเสร็จจ านวน 19 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

    
มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
            
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องที่เสนอใหม่ 
 3.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  
 - ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาแห่งใหม่  
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบเหตุผลการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา โอนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้น้อยกว่า น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน 310,238 บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ          
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาหลังใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้สมาชิก
สภาทราบแล้วทุกท่าน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป          
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565 หน้า 114 ล าดับที่ 9 ) 
โดยโอนลดงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชน จ านวน 200,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน จ านวน 110,238 บาท 
 น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้น 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

3.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการก่อสร้างที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาหลังใหม่ และขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง 
เครื่องปรับอากาศ  

ประธานสภาฯ         เรื่องเดิม 
ด้วยกองช่างได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า โครงการก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคาแห่งใหม่ ก าหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบ 

/ติดผนัง..... 
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ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU บริเวณชั้นล่าง จ านวน 12 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ก าหนดไว้ที่ 21,000 บาท/หน่วย ประมาณการราคากลางไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000 บาท  
ข้อเท็จจริง 
จากสภาพหน้างานก่อสร้างจริง ผู้ควบคุมงานพบว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ได้ เนื่องจากรูปแบบแปลนอาคารก่อสร้างก าหนดให้
พ้ืนที่ผนังที่ยึดเกาะเครื่องปรับอากาศมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ แม้จะท าการติดตั้งแบบแปลนก าหนด 
แต่เมื่อติดตั้งแล้วจะมีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงในการยึดเกาะผนัง  
ผู้ควบคุมงาน จึงเห็นควรน าเรียนผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอนุมัติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา เปลี่ยนแปลง รูปแบบรายการก่อสร้าง ก าหนดให้ผู้ รับจ้ างติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU บริเวณชั้นล่าง จ านวน 10 เครื่อง 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดไว้ที่ 28,600 บาท/หน่วย ประมาณการราคากลางไว้เป็น
เงินทั้งสิ้น 252,000 บาท   
ข้อเสนอ/เพ่ือพิจารณา 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้    
แกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจาย พร้อมขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง 
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือใช้เงินเหลือจ่ายปลายปี และเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี น ามาด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นให้แล้ว
เสร็จตามสัญญาจ้างก าหนดต่อไป  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ข้อ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ท าใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่            
กอสรางใหเป็นอ านาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์.. 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 4.1 เรื่องก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป 

    ประธานสภาฯ         น าปรึกษาท่ีประชุมก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทุกท่านทราบ  และเข้าร่วมการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยพร้อมเพรียงกัน 

 /4.2 เรื่อง.... 
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 4.2 เรื่องประชาสัมพันธ์การแข่งขันชกมวยไทย 
ด้วยนายปรีชา เปาะปักษิณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 8 จะจัดให้มี  
การแข่งขันชกมวยไทย ที่ศูนย์ฝึกกีฬาต าบลท่าคา (ค่ายมวยหมู่ที่  8 ) ในวันเสาร์ที่ 6 
กรกฏาคม  พ.ศ. 2562 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามความสมัครใจ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา       14.30 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 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 


