
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญที ่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวิเชียร       เจริญรัตน์ ประธานสภา อบต.ท่าคา วิเชียร      เจริญรัตน์ 
2. นายสมศักดิ ์    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. นายสถาพร     สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร     สวัสดี 
7. นายสมยศ      จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 4 สมยศ     จึงสวัสดิ์ 
8. นายสุรชัย       จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สุรชัย       จันทร์คง 
9. นายชลอ       มิตรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 ชลอ       มิตรพิทักษ์ 

10. นางโสภา         เอ่ียมกลัด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5 โสภา     เอ่ียมกลัด 
11. นายบุญเชิด       ยังประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 บุญเชิด   ยังประดิษฐ์ 
12. นางภิรมณ์         เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  7 ภิรมณ์     เกิดแก้ว 
13. นางวรชพร        ประเสริฐจติ 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. น.ส.วรรณเพ็ญ    ธรรมสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10 วรรณเพ็ญ   ธรรมสวัสดิ์ 
18. นายประสาร    ประชานิยม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ประสาร    ประชานิยม 
19. นายถนอม         แตงพวง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  11 ถนอม     แตงพวง 
20. น.ส.ประภา        เกิดแก้ว สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 12 ประภา    เกิดแก้ว 
21. นายบุญสม        ธรรมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   12 บุญสม    ธรรมสวัสดิ์ 

 
 

/รายชื่อผู้ลา... 
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รายช่ือผู้ลาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสมเกียรติ สระคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   2 สมเกียรติ สระคง 
2. นายกิตติภพ   การีโรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   6 กิตติภพ   การีโรจน์ 
3. นายสุทัศน์     ลิ้มชื่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่   10 สุทัศน์     ลิ้มชื่น 

 
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 เลขานายก อบต.ท่าคา  ประวิทย์   ทิพย์ชื่น 
4 นายยุทธนา     แจ้งแสดง ปลัด อบต.ท่าคา               ยุทธนา  แจ้งแสดง 

 

ผู้มาประชุม  21   คน  ผู้ลาประชุม 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม  4  คน ผู้ขาดประชุม -  คน  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.10  น. 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว  นายวิเชียร เจริญ รัตน์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561  

ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมท้องถิ่นทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไข
เป็นการล่วงหน้าแล้วเสร็จ จ านวน 16 หน้า  จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาครั้งท่ีผ่านมา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3............. 
 
 
 



 
- 3 - 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   3.1 เรื่องขอความเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้เลขานุสภาฯชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
  ข ้อ ๕ ๐  เ มื ่อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ัต ต ิ   ไ ด ้พ ิจ า ร ณ า แ ล ้ว  จ ะ ต ้อ ง เ ส น อ ร ่า ง

ข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ 
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น     
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข           
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความใน
ข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่ง
ปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็น
การขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ นั้น 
 

/โดยที่ประชุม.. 
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โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ แล้วนั้น  

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ 
จึงเป็นการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ค้างการพิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 
3 ขั้นลงมติ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้สรุปรายงานผลการพิจารณาให้ที่
ประชุมทราบ 

ประธานคณะกรรมการ   นายปรีชา เปาะปักษิณ (ส.อบต.หมู่ที่ 8) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ขออนุญาต 
แปรญัตติฯ                  ประธานสภาฯ ชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ทราบผลการประชุม ดังนี้ 

 ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประชุม  
กันแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่าเมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดเสนอค า
แปรญัตติโดยใช้เวลา 3 วัน ภายหลังที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด มาเสนอขอยื่นแปรญัตติ   
แต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงได้ประชุมพิจารณาสาระส าคัญ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

1. ค าแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

2. บันทึกหลักการ และเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกรายละเอียด
ตามแผนงาน ข้อ 1 - 4  และข้อ 5 - 7 ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

4. รายงานประมาณการรายรับ และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ไม่มีการแก้ไข ให้คงร่างเดิมไว้ 

5. รายงานและรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีการแก้ไข
ให้คงร่างเดิมไว้ 

คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อความในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ และเห็นสมควรเสนอร่าง
ข้อบัญญัติฯ ตามร่างเดิมคืนต่อสภาท้องถิ่นฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ        
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติตามล าดับต่อไป  

ประธานสภาฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงาน            
 

/ให้ที่ประชุมสภา... 
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ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นไม่ได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืนอีกจึงไม่มีการอภิปรายในสภาฯ  ดังนั้น
ประธานสภาฯ จึงไดข้อมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบจ านวน 20 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ ได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
โดยที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอการอภิปราย หลังจากนั้นแล้วประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
งบประมาณ พ.ศ.2562 เห็นชอบจ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ  เรื่องเดิม 

ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติม และที่เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะ
และชุมชน, แผนงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1) โครงการลงหินคลุกที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลงหินคลุกไมน้อยกว่า 8,835 ตารางเมตร 
งบประมาณด าเนินการ 482,000บาท  ปรากฏในแผนหน้าที่ 10 
ที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ,ก าแพงรั้ว,ประตูรั้ว บริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา ขนาดป้ายชื่อกว้าง 11.00 เมตร สูง 3.15 เมตร จ านวน 1 ป้าย ขนาดก าแพง
รั้วยาว 194.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ขนาดประตูรั้วกว้าง 6.00 เมตร สูง 1.90 เมตร
จ านวน 2 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. ท่าคา เลขที่ 26/2561 งบประมาณ
ด าเนินการ 1,430,000บาท ปรากฏในแผนหน้าที่ 3 
3) โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย ท าด้วยสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.30เมตร ยาว 0.80 
เมตร สูง 2.70 เมตร จ านวน 10 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต. ท่าคา เลขที่ 27/2561 
งบประมาณด าเนินการ 300,000บาท ปรากฏในแผนหน้าที่ 3 

/ที่เปลี่ยนแปลง… 
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ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แผนงานการศึกษา 
4) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 2.00 เมตร งบประมาณด าเนินการ 48,000 บาท ปรากฏในแผนหน้าที่ 5 
5) โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด ขนาดความสูง 6.00 เมตร 
จ านวน 1 ฐาน งบประมาณด าเนินการ 45,000 บาท ปรากฏในแผนหน้าที่ 5 
6) โครงการปูยางประเภท NBR&SBR บนพื้นคอนกรีตสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
คลองมะขวิด ปูแผ่นยางมีความยืดหยุ่น ความหนา 12 มิลลิเมตร ขนาด 90 x 150 
เซนติเมตร จ านวน 106 แผ่น งบประมาณด าเนินการ 76,320 บาทปรากฏในแผนหน้าที่ 5 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอ/เพ่ือพิจารณา 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอมติที่ประชุมสภาฯขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือใช้
เงินเหลือจ่ายปลายปี น ามาด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ทีก่ าหนดต่อไป 

นายสุรชัย จันทร์คง ได้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา โครงการลงหินคลุกที่ท าการองค์การบริหาร
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ส่วนต าบลท่าคาที่เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ท าไมไม่รอให้ 

อาคารที่ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงด าเนินการลงหินคลุก เพราะอาจท า ให้เวลาก่อสร้าง
อาคารในระยะที่สอง อาจท าให้เกิดหลุมบ่อ และไมร่าบเรียบแลดูไมส่วยงาม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ขออนุญาตประธานสภาฯตอบข้อซักถามว่า เหตุที่
ต้องด าเนินการเพราะในช่วงหมดฤดูฝน ลมจะพัดผิวลูกรังแดงให้เป็นฝุ่นท าให้ประชาชนที่อยู่
อาศัยบริเวณดังกล่าวอาจได้รับความเดือดร้อน 

นายประสาร ประชานิยม ขออนุญาตประธานสภาฯ แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นเน้นย้ าผู้รับจ้าง เวลาด าเนินการก่อสร้าง 
ส.อบต.หมู่ที่ 8       ขอให้พิจารณาฐานรากให้มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่ให้โยกคลอนได้ง่าย 
นายสมบัติ วิเวกวรรณ ได้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย  
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท าด้วยสแตนเลส  จ านวน 10 ป้ายว่าท าที่จุดบริเวณไหนบ้าง โดยที่นายกองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลท่าคาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะด าเนินการบริเวณถนนสายที่มีความส าคัญ    
ที่ซึ่งผู้สัญจรไปมาจะได้สอบถามเส้นทาง และมีความเข้าใจได้โดยง่าย 
    หลังจากนั้นแล้วไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในรายละเอียดอ่ืนๆอีก ประธานสภาฯ
จึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม          เห็นชอบจ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง   

   /4.2 เรื่องขออนุมัติ… 
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4.2 เรื่องขออนุมัติที่ประชุม รื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุม รื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 

จ านวน 2 หลัง หลังที่หนึ่ง บริเวณสามแยกถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3-4-5 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1)   หลังที่สอง บ้านนางล าไย ธนิกกุล (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) งบประมาณด าเนินการรื้อถอน หลังละ 6,930
บาท รวม 2 หลัง เป็นเงิน 13,860บาท เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีสภาพ  
ทรุดโทรม ไม่คุ้มค่างบประมาณหากมีการลงทุนปรับปรุงหรือซ่อมแซม 

 โดยที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯจะซักถามในรายละเอียดอ่ืนๆเพ่ิมเติม ประธานสภาฯจึงได้ขอ
มติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้รื้อถอน จ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -เสียง  

4.3 เรื่องรายงานขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมปีพร้อมกันกับการเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในคราวประชุม    
รวดเดียวกัน จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลที่ขออนุมัติให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด 

นายก อบต.ท่าคา เรื่องเดิม 
  สืบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(1) ได้ตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา งบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท  

(2) รายการที่ได้โอนงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 งบประมาณด าเนินการ 50,000 บาท 

(3) และต่อเนื่องตามระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 6 โครงการ งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นรวม 2,332,640บาท  
ดังมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างฯตามระเบียบวาระท่ี 4.1 ที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้
ด าเนินการ แล้วนั้น 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2548 หมวด 5 การกันเงิน  
ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

หากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

/เปลี่ยนแปลง.. 
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หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการ 
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ในการนี้ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความประสงค์จะขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลท่าคา เพ่ือกันเงินเหลือจ่ายปลายปีไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะ
ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯก าหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันสิ้น
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

มติที่ประชุม          มีมติอนุมัติจ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1 เรื่องน าปรึกษาที่ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าบริเวณท่าน้ าหน้าบ้านราชวงศ์ 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ชี้แจงการขออนุมัติที่ประชุมเนื่องจาก

เจ้าของที่ดินบริเวณบ้านราชวงศ์เปลี่ยนกรรมสิทธ์เจ้าของที่ดิน เป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่พร้อม
ขอปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้าน โดยรื้อทางเดินเท้าลูกระนาดบริเวณหน้าบ้านเดิมที่
ขณะนี้ไม้สะพานได้ผุพังช ารุดแล้วบางส่วนออก และท าทางเดินเท้าหน้าบ้านให้เชื่อมเป็น
เส้นตรงกับทางเดินเท้าลูกระนาดตลาดน้ าท่าคาที่มีอยู่เดิม  โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
ส่วนที่รื้อถอนและก่อสร้าง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า จะท าให้ภูมิทัศน์บริเวณ
ตลาดน้ าท่าคามีความสวยงามเพ่ิมมากข้ึน จึงน าปรึกษาที่ประชุมเพ่ือร่วมให้ข้อเสนอแนะ 

นายสมศักดิ์ เธียรประดิษฐ์ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
รองประธานสภาฯ ที่ดินท าเป็นหนังสือแสดงเจตจ านงให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบด้วยว่าเมื่อด าเนิน 
 การแล้วเสร็จ จะอนุญาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป 

    โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้รับทราบ และจะน าเรียนชี้ให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ทราบตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 เรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาท้องถิ่นท าความสะอาด  
      บริเวณโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 คือวันพรุ่งนี้ ผู้บริหารระดับสูงประจ าจังหวัด
สมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ น าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอ าเภออัมพวา  ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมด้วยคณะ ทีจ่ะเดินทางเยี่ยมชมการใช้ 

 
/เป็นปุ๋ยและ…. 

 



- 9 - 
 

ประโยชน์จากผักตบชวาน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักและประโยชน์ฐานเรียนรู้อ่ืนๆในเรื่องเกี่ยวกับ
การเกษตร ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
ร่วมท าความสะอาดโรงเรียนภายหลังเลิกการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
หลังจากนั้นแล้วในที่ประชุมไม่มีผู้ ใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามในเรื่องอ่ืนๆ อีก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงสั่งปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 
 
                                                      ยุทธนา แจ้งแสดง 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายยุทธนา  แจ้งแสดง) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

 

          สมชาติ ปานเพ็ชร 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสมชาติ   ปานเพ็ชร) 
           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่  1 
 
 
        ภิรมณ์ เกิดแก้ว  
    (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางภิรมณ์    เกิดแก้ว) 
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่   7 
 
 

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

 


