
 

 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

สมัยสามัญที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์ 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 นางกัญญาวีร์  สุขเกษม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  2 กัญญาวีร์  สุขเกษม 
7 นายสถาพร  สวัสดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  3 สถาพร  สวัสดี 
8 นายสมยศ  จึงสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สมยศ  จึงสวัสดิ์ 
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 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 นายสุรชัย  จันทร์คง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  4 สุรชัย  จันทร์คง 

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 นายทวีพงศ์  จิตมั่น นิติกร ทวีพงศ์ จิตมั่น 

 

ผู้มาประชุม  23   คน ผู้ลาประชุม  1  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 9 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 

1.1 เรื่องการด าเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.3/ว 10355 ลงวันที่         
8 มกราคม 2562 เรื่องการด าเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปให้ที่ประชุมทราบแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมขอความร่วมมือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นแกนน าหลักในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง และขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนรณรงค์ดังกล่าว  

/1.2 เรื่องการ... 
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1.2 เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและ
ปัญหามลพิษทางอากาศ 

ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ สส 0023.3/ว 00355 ลงวันที่          
8 มกราคม 2562 เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือลดภาวะ
โลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ สรุปให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า 

 ด้วยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา ได้ ให้ความส าคัญ             
กับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยหนึ่งในสาเหตุส าคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว
เกิดจากการเผาในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตร ทั้งการเผาเศษใบไม้/วัชพืช และเผาเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ส าหรับท าเกษตรกรรม ซึ่ งเป็นการกระท าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้  
1. แจ้งส่วนราชการประจ าจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเมืองพัทยา ให้ถือปฏิบัติ เป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยเคร่งครัด และท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชน     
ให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างความรับรู้ท าให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการ   
เผาในที่โล่งและพ้ืนที่การเกษตร 

 2. แจ้งนายอ าเภอให้แจ้งก าชับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ี ด าเนินการตามข้อ 1 

 1.3 การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
ประธานสภาฯ ได้น าเสนอส าเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.4/ว 14117  

ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด สรุปได้ว่า          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้     
การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับ  
มูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยก
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด จึงได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.... มาเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ได้ด าเนินการพิจารณาออกข้อก าหนดท้องถิ่นตามที่ตัวอย่างก าหนดให้มา 
จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอความร่วมมือให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ออก
ข้อก าหนดท้องถิ่นตามตัวอย่าง และสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัด 
 

/แยกขยะให้… 
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แยกขยะให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยด้วย 
ดังมรีายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

1.4 เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาที่ส่งไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประธานสภาฯ  ได้มอบหมายเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ด้วยส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แจ้งขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาที่ส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาหนังสือ ที่ นร 0508(กรจ)./2131 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

   เรื่อง รายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
    ที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นจะได้ท าการปรับปรุงข้อบัญญัติดั งกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน            
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แก้ไขในระเบียบวาระการประชุมล าดับ
ถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญที่ 4          
          ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบว่า ด้วยเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 แล้วเสร็จจ านวน 11 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงาน       
การประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอที่ประชุม       
เพ่ือพิจารณา 

    
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ           
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ น าปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 
 เรื่องเดิม 

สืบเนื่องจากสภาท้องถิ่น มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 
2562 แล้วนั้น 

/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 มาตรา 53 “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต 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 าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย      
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน       
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา    
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่ 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 ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

/อีกครั้งหนึ่ง... 
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อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ข้อพิจารณา 
เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และการให้
ความเห็นชอบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ก าหนด 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมน าปรึกษากันแล้ว มีมตเิห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562   

มีจ านวนทั้งสิ้น 4 สมัย ดังต่อไปนี้ 
   สมัยสามัญท่ี 2 เริ่มประชุมวันที่  1 - 15  มิถุนายน พ.ศ.2562  มีก าหนด 15 วัน 
   สมัยสามัญท่ี 3 เริ่มประชุมวันที่  1 - 15  สิงหาคม พ.ศ.2562  มีก าหนด 15 วัน 
   สมัยสามัญท่ี 4 เริ่มประชุมวันที่  17 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2562  มีก าหนด 15 วัน 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563  
เริ่มประชุมวันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

3.2 เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม และที่
เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 4 ) 

ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบว่า ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้ านโครงสร้ า ง พ้ืนฐานให้ เป็น ไปด้ วยความรวดเร็ ว  ประกอบกับ                  
มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการ          
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ.2560  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น               
และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบและหากมีข้อสงสัยจะได้ซักถามรายละเอียดต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2537 
ก าหนดต่อไป 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

/(1) คณะกรรมการ... 
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46         
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางใน 
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
ข้อพิจารณา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงน าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว มาเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ โดยที่ประชุมนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคากล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบรายละเอียดแยกเป็นรายโครงการตามที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4)  
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ในการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ดังกล่าวแล้ว ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

/3.3 เรื่องญัตต.ิ... 
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3.3  เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์

การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เพ่ือให้ประธานสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
ดังมีหลักการและเหตุผลปรากฏตามร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ.2562 ที่จัดส่งพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว นั้น จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระการประชุมในขั้นรับหลักการต่อไป 

นายก อบต.ท่าคา ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ตามรายละเอียดหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 
ที่ มท 0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561เรื่องแผนปฏิบัติการการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.2562 สรุปได้ว่า กระทรวงมหาดไทย          
ได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                  
“จังหวัดสะอาด” (พ.ศ.2560-2561) จ านวน 3 ระยะ ได้แก่ระยะต้นทาง คือการลด
ปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 Rs ระยะกลางทาง 
คือการจัดท าระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และระยะปลายทาง คือ ขยะมูลฝอย
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็น
ว่า แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2560 -
2561 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า 
1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 78.38  
2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข ปิด หรือบ าบัดฟ้ืนฟู ร้อยละ 28  
3) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 36.42 
4) ครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะ    

มูลฝอย ร้อยละ 23.92 
5) หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ร้อยละ 100 
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ร้อยละ 70 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)จึงได้จัดท า 
“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.2562” ขึ้น 
ทั้งนี ้ขอให้จังหวัดด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งให้เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่อไป 
 
 

/ผู้บริหาร... 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงมีความจ าเป็นจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือสภาทอ้งถิ่นจะได้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

   ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 71 “องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ  ในการนี้จะ
ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ ได้ แต่มิให้ก าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืน” 
 “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  “เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป” 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)     
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นิติกรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคากล่าวชี้แจงรายละเอียด หลักการและ
เหตุผล ของการเสนอร่างข้อบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562                
ให้ที่ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ทราบรายละเอียด  

นิติกร อบต.ท่าคา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบรายละเอียดตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   
ที่ สส 0023.4/ว 14117 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด ความว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะโดยให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ (สถานที ่

/ที่จัดไว้... 
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ที่จัดไว้เป็นสาธารณะเพ่ือส าหรับระชาชนใช้เพ่ือความบันเทิง  การพักผ่อนหย่อนใจหรือ  
การชุมนุม เช่นอาคารอเนกประสงค์ที่จัดไว้ส าหรับประชุม จัดพิธีการ หรือเป็นที่ชุมนุม   
ของประชาชน ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทมูลฝอย) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท     
คือมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์  มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงขอให้จังหวัดชี้แจงแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด าเนินการพิจารณาออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามตัวอย่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 34/3 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หรือพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง               
และสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนมีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอยด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาต่อไป 
ประกอบกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจ าปี                   
พ.ศ .2562 ตัวชี้ วัด เป้ าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                    
“จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562   
1. ด้านการบริหารจัดการ  
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการ
บริหาร จัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบ สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะ
มูลฝอย  
1.3 จังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีการ ประชุมด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนภายใต้
กรอบการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจ าปี พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ซึ่งพระราชบัญญัติการ 
 
 

/สาธารณสุข... 
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สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงให้มีข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าคา  เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 นี้ขึ้น 
   ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียดหลักการและเหตุผลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์           
ในการควบคุมการคัดแยกขยะที่ต้นทางในพ้ืนที่ได้ดีในระดับหนึ่ง จึงไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ประสงค์จะอภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานสภาฯ
จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ       
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี 
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ              
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคาเสียงข้างมากเป็นผู้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา       
ให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ที่ประชุมสภาฯจึงมีมติอนุมัติที่จะให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 

 
/โดยที่ประชุม... 
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โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ร่วมกันเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ 
โดยประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา  เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดังกล่าวเป็นรายข้อ 
พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบัญญัติให้
เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตของชุมชน บริบทของพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  

โดยที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสภาท้องถิ่นประสงค์จะแปรญัตติ หรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯจึงได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ด้วยเสียงข้างมาก 22 ท่าน  
ไม่เห็นชอบ – คน งดออกเสียง – คน 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม          
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

   หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัตฯิบังคับใช้ต่อไป 

3.4 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง          
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) 

ประธานสภาฯ เรื่องเดิม 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าคา ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ 20/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน ได้แก่ นายสมชาติ ปานเพ็ชร ,
นายสมเกียรติ สระคง และนางวรชพร ประเสริฐจิต จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสองปี 
ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคนเป็นกรรมการ  
ท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนั้น จึงขอมติ                    
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ด าเนินการคัดเลือก 

    
/ระเบียบ... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน เป็นกรรมการ (3) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ ฯ “กรรมการตามข้อ 8 (3) ให้มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้” 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ  
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ         
ในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน     
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย  
๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร    
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ 
๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

/6)แต่งตั้งท่ีปรึกษา... 
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๖) แต่ งตั้ งที่ ปรึ กษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน อ่ืนเ พ่ือช่ วยปฏิบัติ งาน             
ตามท่ีเห็นสมควร 
๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
ข้อพิจารณา 
เ พ่ื อ เป็ นการ เตรี ยมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ให้ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง จึงน าปรึกษาที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
คัดเลือกคณะกรรมการ 
หลังจากนั้นแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้อนุญาตให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน โดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
เสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนสามคน  
 

ประธานสภาฯ  จึงได้ประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่า ที่ประชุมมีมติ 
   เสนอชื่อ 
   - นายสมชาติ  ปานเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 1     
   - นายสมเกียรติ  สระคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2     
   - นางวรชพร ประเสริฐจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 8          
   เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และจะได้เสนอชื่อให้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 

3.5 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธานสภาฯ           เรื่องเดิม 
สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าคา ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา คา ที่ 22/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา (ประกอบด้วยนายกิตติภพ การีโรจน์ ,นางสาววรรณเพ็ญ ธรรมสวัสดิ์ และนาย
ถนอม แตงพวง) คณะกรรมการในสัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาที่
ได้รับคัดเลือกจ านวนสามคนดังกล่าว จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสองปีในวันที่ 16 
มีนาคม 2562   

/จึงอาศัยอ านาจ... 



 

 

- 15 - 

จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ  

   ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น            
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน เป็นกรรมการ ฯ  วรรคท้าย กรรมการตามข้อ 
28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อพิจารณา 
เ พ่ื อ เป็ นการ เตรี ยมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ให้ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง จึงน าปรึกษาที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
คัดเลือกคณะกรรมการ 
หลังจากนั้นแล้วที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อ พร้อมผู้รับรองสองท่านครบพอดีตาม
จ านวนสามคน  
 

ประธานสภาฯ  จึงประกาศให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ทราบว่า ที่ประชุมมีมติ 
   เสนอชื่อ 
   - นายกิตติภพ การีโรจน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 6 
   - นางสาววรรณเพ็ญ  ธรรมสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 10 
   - นายถนอม แตงพวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 11 

/เป็นกรรมการ... 
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เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
และจะไดเ้สนอชื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 

3.6 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง  ตามโครงการก่อสร้างก าแพงรั้ว            
ประตูรั้ว บริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคาครั้งที่ผ่านมา (สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 
2561) มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ,ก าแพงรั้ว,ประตูรั้ว บริเวณ
รอบท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ขนาดป้ายชื่อกว้าง 11.00 เมตร สูง 3.15 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย ขนาดก าแพงรั้วยาว 194.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ขนาดประตูรั้วกว้าง 
6.00 เมตร สูง 1.80 เมตรจ านวน 2 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าคา  
เลขที่ 26/2561 งบประมาณด าเนินการ 1,430,000บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3) หน้าที่ 3 
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในขั้นตอนการน าเสนอเป็นการก่อสร้างรั้วครึ่งล่างเป็นรั้วปูนทึบสูง
ประมาณ 80 เซนติเมตร ครึ่งบนเป็นรั้วเหล็กโปร่งแบ่งเป็นช่องๆกว้างช่องละสามเมตร มีประตู
เข้าออกได้สองทาง ท าจากวัสดุเหล็กโปร่ง เป็นการออกแบบตามจ านวนงบประมาณที่มีเหลือ
จ่ายปลายปี หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ในการก่อสร้างจะต้องสืบราคาวัสดุสแตนเลส และอาจ
ใช้เงินงบประมาณเพ่ิมเตมิอีกเป็นจ านวนสี่ถึงห้าแสนบาทโดยประมาณ นั้น 
โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเห็นเพ่ิมเติมขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนรายการ
วัสดุก่อสร้างจากรั้วเหล็กโปร่ง  และประตูรั้วเหล็กโปร่ง เปลี่ยนเป็นวัสดุสแตนเลสแทน 
เนื่องจากก าแพงรั้ว และประตูรั้วปลูกสร้างกลางแจ้ง วัสดุสแตนเลสจะมีความทนทานในการ 
กัดกร่อนมากกว่าเหล็กโปร่ง ไม่เกิดสนิมให้ผุกร่อนได้โดยง่าย 
เหตุผลที่ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะวัสดุ
ให้มีความคงทนแข็งแรง เป็นประโยชน์ในการประหยัดงบประมาณซ่อมแซม โดยเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นก่อสร้างตามวงเงินงบประมาณที่สภาท้องถิ่นอนุมัติก าหนดไว้แล้ว จ านวน 
1,430,000บาท หากมีรายการก่อสร้างที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามวงเงินงบประมาณ
ก าหนด ให้ผู้อ านวยการกองช่างปรับลดเนื้องานเว้นช่องที่จะใส่รั้วสแตนเลสไว้  และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายปลายปี  เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จต่อไป 
 
 
 

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจะได้น ามติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวน าไป
ด าเนินการต่อไป พร้อมขอความร่วมมือสมาชิกสภาท้องถิ่นช่วยชี้แจงรายละเอียดปริมาณงาน
ชี้แจงให้ประชาชนทราบเหตุผลด้วยว่า ที่รั้วโดยรอบไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทั้งหมดในคราว
เดียวกัน เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณด าเนินการ  
หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานสภาฯจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
       4.1 เรื่องรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

 ที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ที่ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่   
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่องตลาด พ.ศ.2561 และข้อบัญญัติ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
เรื่องเดิม 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้มีมติเห็นขอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ฉบับที่  1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่องตลาด พ .ศ.2561           
และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์     
พ.ศ.2561 ในสมัยประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์
ที่ 27 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น 
โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้จัดส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ดังกล่าว ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา       
ที่ สส 72001/374 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561) 

 
 
 
 

/ข้อเสนอ... 
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/2131 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลท่าคาที่ส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเห็นว่าข้อบัญญัติดังกล่าว     
มีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในบังคับต้องส่งไปลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา ตามนัยมาตรา 7(4)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแต่
เนื่องจากข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การส่งเรื่องมาประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขก่อนน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงได้ส่ง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จ านวน 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นตามรายการที่ต้อง
แก้ไขปรับปรุง 
ในการนี้ผู้บริหารท้องถิ่น จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา เพ่ือจะได้มีมติให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามรายการ ที่ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปแก้ไขปรับปรุง 22 คน  

 4.2 เรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิ่นประสานขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินงาน 
- ด้วยนายชลอ  มิตรพิทักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ริมถนนจากบริเวณหน้าร้านนางบังอร-ถนนหมู่ที่ 4 โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ได้รับทราบและจะได้ประสานเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังผู้จัดการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภออัมพวาต่อไป 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบว่า ด้วยได้มีพระราช
กฤษฎีกาให้ มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ ง เป็นการเลือกตั้ งทั่ว ไป โดยที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.00-17.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
ผู้ขอลงทะเบียนมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึง
วันเลือกตั้ง 
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอก
ราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง  
 
 

/นายสมเกียรติ... 
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- นายสมเกียรติ สระคง ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาประสาน
การจัดหาวัคซีนฉีดคุมก าเนิด สุนัข/แมว ไปยังปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอ เนื่องจาก
ประชาชนมีความประสงค์จะได้วัคซีนควบคุมจ านวนสัตว์เลี้ยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล   
จะได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคาต่อไป 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.30 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 
 

 
 
 


