
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันพุธที่  15  กุมภาพันธ ์2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิเชียร  เจริญรัตน ์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร  เจริญรัตน ์
2 นายสมศักดิ์   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 นางกัญญาวีร์  สุขเกษม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 
6 นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 สมเกียรติ  สระคง 
7 นายสถาพร  สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร  สวัสดี 
8 นายสมยศ  จึงสวัสดิ์ 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   เอี่ยมกลัด 
12 นายกิตติภพ การีโรจน์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  6 กิตติภพ  การีโรจน์ 
13 นายบุญเชิด  ยังประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 บุญเชิด  ยังประดิษฐ์ 
14 นางภิรมณ์  เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 ภิรมณ์   เกิดแก้ว 
15 นางวรชพร  ประเสริฐจิต สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 วรชพร  ประเสริฐจิต 
16 นายปรีชา  เปาะปักษิณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8 ปรีชา  เปาะปักษิณ 
17 นางพันณี  โพธิสถาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 พันณี    โพธิสถาน 
18 นายสมบัติ  วิเวกวรรณ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  9 สมบัติ  วิเวกวรรณ 
19 นางสาววรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ 
20 นายสุทัศน์  ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 สุทัศน์  ลิ้มชื่น 
21 นายประสาร  ประชานิยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ประสาร  ประชานิยม 
22 นายถนอม  แตงพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ถนอม   แตงพวง 
23 นางสาวประภา  เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ประภา  เกิดแก้ว 
24 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 นายทวีป   เจือไทย รองนายก อบต. ท่าคา ทวีป  เจือไทย 
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 นางสาวละมัย  เกรียท่าทราย ผู้อ านวยการกองคลัง ละมัย  เกรียท่าทราย 
7 นายวิชาญ  ตันวิไลศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชาญ  ตันวิไลศิริ 
8 นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด พิมพ์ลักษณ์  แสงจันทร์ 

 

ผู้มาประชุม  24   คน ผู้ลาประชุม  -  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน ผู้ขาดประชุม -  คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   10.08  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญที่  1   
ประจ าปี  พ.ศ. 2560  แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพน  าประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ด้วยจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยที่ประชุมรายงานให้ทราบว่า ได้พบผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอ ในวันที่ 
30 มกราคม 2560 จ านวน 10 ราย โดยตรวจพบการกระจายของโรคฯดังกล่าว ในทุก
อ าเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดจากน้ าประปา           
ที่ไม่สะอาด 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯเห็นสมควรแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะต้องเติมคลอรีนลงใน
ระบบน้ าประปา เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ าประปา จึงขอให้ก าชับ เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกแห่งพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ให้รวมถึงการปฏิบัติดังกล่าว ในกรณี
ระบบประปาหมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 
ดังกล่าวด้วย 
 

 
/ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ว่าการอ าเภออัมพวา ด่วนที่สุด  ที่ สส 0023.8/    
ว 429 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีส่่งมาพร้อมนี้ 

1.2 เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ออกโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่าได้รับแจ้งรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภออัมพวา ด่วนที่สุด ที่ สส 0023.8/ว 42 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2560 เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติที่ออกโดยพระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  สรุปได้ว่า อ าเภออัมพวาขอให้ก าชับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นที่มิได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ         
ให้ด าเนินการตราข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ เ พ่ือควบคุมกิจการดังกล่าว หรือหากได้         
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไว้แล้ว ก็ให้พิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 
มิถุนายน 2559 เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพ้ืนที่  ได้ดูแล
สภาพแวดล้อม หรือสุขลักษณะของสถานที่ด าเนินกิจการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นจึงให้เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่องไขเพ่ิมเติมในข้อบัญญัติ / 
เทศบัญญัติ ส าหรับการอนุญาตในกิจการที่มีน้ าทิ้งหรือน้ าเสีย ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าทิ้ง/น้ าเสีย หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนข้อบัญญัติ/    
เทศบัญญัติของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด าเนินการ
ตามบทบัญญัติ ตามมาตรา 44 45 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นตัวอย่าง
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน/บ่อบ าบัดน้ าเสีย ก่อนระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้ถูกต้องต่อไป  พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ผู้ประกอบกิจการในเขตหมู่บ้าน
ได้รับทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญที่ 4          
          ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ประธานสภาฯ  ด้วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุม        
ที่ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 แล้วเสร็จจ านวน 8 หน้า และได้
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการ
ล่วงหน้า จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้เสนอขอแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ           
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ ได้น าปรึกษาท่ีประชุมก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พุทธศักราช 2559 ดังนี้ 
 เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ระเบียบข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ       
การประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
(1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้น 
จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น    
มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน 
ข้อพิจารณา 
เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ/
แก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบลประจ าปี (พ.ศ.2561 – 2564)  และการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561  
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ีพ.ศ. 2560 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญท่ี 2 เริ่มประชุมวันที่  1 - 15  มิถุนายน พ.ศ.2560  มีก าหนด 15 วัน 

   สมัยสามัญท่ี 3 เริ่มประชุมวันที่  1 - 15  สิงหาคม พ.ศ.2560  มีก าหนด 15 วัน 
   สมัยสามัญท่ี 4 เริ่มประชุมวันที่  1 - 15  ธันวาคม พ.ศ.2560  มีก าหนด 15 วัน 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561  
เริ่มประชุมวันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  มีก าหนด 15 วัน 

3.2 เรื่องขออนุมัติที่ประชุมสภาฯเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบล (เพิ่มเติมโครงการให้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประธานสภาฯ             ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลท่าคาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯแล้ว ในคราวประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้น าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เพ่ิมเติม (เพ่ิมเติม
โครงการให้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ดังต่อไปนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (ซอยร่มเย็นเชื่อมหลังบ้านนายสถาพร 
สวัสดี)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
งบประมาณด าเนินการ 450,000 บาท 
2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 (สายศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 248.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร งบประมาณด าเนินการ 500,000 
บาท 
3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 (ซอยหมออางค์เชื่อมคลองขุดเจ๊ก)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 129.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.  O 0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง งบประมาณด าเนินการ 300,000 
บาท 
4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง และเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 12  เชื่อม     
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมาณด าเนินการ 300,000 บาท 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4   
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

/ข้อ 22..... 
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ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี       
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

มติทีป่ระชุม พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

   3.3 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า สืบเนื่อง
จากผู้บริหารท้องถิ่น มีความประสงค์จะขออนุมัติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดระยะทางและวงเงินงบประมาณก่อสร้างที่ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม เพ่ือบ าบัด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562 ) พร้อมอนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

นายก อบต. ท่าคา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ดังนี้   
เรื่องเดิม  
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี          
พ.ศ. 2559  ที่ได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม  2559  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 8 โครงการ ไปแล้วนั้น 
ข้อพิจารณา 
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติม และมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ 3.2 ที่ผ่านมาแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความประสงค์จะ 
ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแผนพัฒนาต าบล  

/แผนพัฒนา..... 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ก าหนด 
ทั้งนี้ กองช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างจริง และพบว่ามีระยะทางและวงเงิน

งบประมาณก่อสร้างที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้เสนอขอให้คณะผู้บริหารแก้ไข ดังมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
3.3.1  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (ซอยร่มเย็นเชื่อมหลังบ้าน        
นายสถาพร สวัสดี)ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร งบประมาณด าเนินการ 447,000 บาท 
3.3.2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางทองอยู่ สอนเทศ) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 189.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. O 0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 277,000 บาท 
3.3.3 โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านนางสาวพิกุล พุ่มกระจ่าง) ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง พร้อมเชิงลาดคอสะพาน คสล. 
จ านวน 2 ข้าง งบประมาณ 396,000 บาท 
3.3.4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 (สายศาลเจ้าแม่ตั้ว
เนี้ย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 248.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ      
มีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร งบประมาณด าเนินการ 
431,000 บาท 
3.3.5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8  (สายเรียบคลอง     
ดาวโด่ง-ดาวดึงษ์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 196.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมี พ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร งบประมาณ 
300,000 บาท 
3.3.6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  9 เชื่อมหมู่ที่ 2            
ต.บางกระบือ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 164.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร งบประมาณ 285,000 บาท 
3.3.7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่  11 (ซอยหมออางค์เชื่อมคลองขุด
เจ๊ก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 129.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. O 0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 300,000 บาท 
3.3.8 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังและเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่
ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
งบประมาณ 272,000 บาท 
 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

/ข้อ 89.. 
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ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
ตามระเบียบแล้ว 
3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ    
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ 
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท. 0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการสภาฯ น าชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา
ก่อนขอมติที่ประชุม 
ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป คือ  
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักว่าเจตนารมณ์ของการก าหนดให้มีเงินสะสม
นั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระ
ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้
เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นจึงควรพิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินสะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่
ฟุ่มเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ที่ท าการ การจัดหารถส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่ง การจัดหาครุภ ณฑ์ส านักงาน 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น  
พิจารณาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาตั้งจ่ายก่อนเป็นล าดับแรก และในกรณีที่อาจ
ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอในการบริหารงาน 
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงิน 

/สะสม.. 
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สะสมไปใช้จ่ายภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในท้องถิ่นเป็นต้น  
ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินและการคลัง จึงให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
4.1 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง“ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) 
ประธานสภาฯ แจ้งขอความร่วมมือต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
จังหวัดด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ 3 ช “ใช้น้อยลง ใช้ซ้ า และน า
กลับมาใช้ใหม่” (3Rs: Reduce  Reuse  Recycle)และหลักการประชารัฐ โดยให้ขยายผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน /ชุมชน        
ซึ่งมีเป้าหมาย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง
ร้อยละ 5 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการตามกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย
ไร้ขยะ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) รายละเอียดตามหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   4.2 เรื่องการแพร่ระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าวในเขตพื นที่ต าบลท่าคา 
ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุม เรื่องการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแรงดันสูง        
เพ่ือก าจัดศัตรูพืช แมลงหนอนหัวด า ที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นท่ีขณะนี้ 
โดยปลัด อบต. ท่าคา ได้ขอให้น าเสนอเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี ก่อนโอน
งบประมาณ เพ่ือการจัดซื้อ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดการจัดหาไว้ในแผนพัฒนา
ต าบล และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ เกรงจะถูกหน่วยตรวจสอบทักท้วงการไม ่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯก าหนด  และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณี
เร่งด่วน ขอให้สมาชิกสภาฯ  ในแต่ละหมู่บ้านส ารวจพื้นที่ประสบภัย  และก าหนดประชุม 
 

/เพ่ือก าหนด….. 
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เพ่ือก าหนดตารางการฉีดพ่นสารเคมี เพ่ือจะได้ประสานขอยืมเครื่องมือฉีดพ่นสารเคมี
แรงดันสูง จากหน่วยงาน อปท.ข้างเคียง เพ่ือให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 (ลงชื่อ)......นายยุทธนา  แจ้งแสดง......ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 

 (ลงชื่อ)....นายสมชาติ   ปานเพ็ชร....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมชาติ   ปานเพ็ชร) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 
 

(ลงชื่อ)....นางภิรมณ์    เกิดแก้ว......ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่   7 
 

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

 
 
 


