
(ร่าง) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น 
สมัยสามัญ    สมัยที่ ๔   คร้ังที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔ 

วันที่  ๑๕   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔    เวลา  ๐๙.๐๐   น. 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น   

…………………….. 
ผู้เข้าประชุม    ๒๖   คน 
๑.  นายธงชัย  นลิวัล      ตําแหน่ง  ประธานสภา 
๒.  นายจรูญ  วัชรกาฬ  ตําแหน่ง  รองประธานสภา 
๓.  นายบุญณรงค์  นคราวงศ์     ตําแหน่ง  เลขานุการสภา 
๔.  นายเจตกร  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑ 
๕.  นางสาววิยะดา  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๖.  นายดล  มณ ี   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๗.  นายสุภักดิ์  เรืองฤทธิ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๘.  นายดิเรก  สีแก้ว     ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๙.  นายคมสันต์  พรมว ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๑๐.  นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๑๑.  นายวิชัย  แก้วแกม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๒.  นายบุญโชค  ไชยรัตน ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๑๓.  นายพนา  เชาวลิต         ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
๑๔.  นางสาวมาริษา  ชาญณรงค์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
๑๕.  นายสุริยัน  สบเหมาะ   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๑๖.  นายวิเชียร  ขําคม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๑๗.  นายโสภณ  เมืองจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๙ 
๑๘.  นายวิเชศ  ใจด ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๑๙.  นายเปร่ือง  เมืองจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๒๐.  นายนิตติรัตน์  เพ็งจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๑ 
๒๑.  นายประจักษ์  เทพรักษ ์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๒๒.  นายประจักษ์  เทพรักษ ์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๒๓.  นางล่วน  ณ นคร    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
๒๔.  นายอําพร  พรหมทอง ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
๒๕.  นายอัทธณีย์  คํากลัน่  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
๒๖.  นายบุญรักษ์  เซ่งล้าํ  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
 

ผู้ลาการประชุม  ๔  คน 
๑.  นายพรชัย  วงศ์มี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๒.  นายอุดร  ชาญณรงค์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๓.  นายทรงญาณ  ทองมี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
๔.  นายนันทชัย  หนูน้อย  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๐  คน 
๑.  นายบุญโชค  แก้วแกม  ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 
๒.  นายวีรศักดิ์  ไพนพุงค์  ตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
๓.  นางสาวสุพรรณี  มาสวัสดิ์   ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลทา่ข้ึน 
๔.  นายอุทัย  จุลบล  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา 
๕.  นางมณฑิรา  กุนาคํา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลดั 
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๖.  นางวันเพ็ญ  โปรักษ ์  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.  นายศวีระ  แก้วแกม  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๔ 
๘.  นายสุธน  คงเมืองแท้  ตําแหน่ง  ผูช้่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๑๔ 
๙.  นายธนกร  สีแก้ว  ตําแหน่ง  ผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๑๕ 
๑๐.  นายปรีชา  ภู่ผกา  ตําแหน่ง  ผูช้่วยผู้ใหญ่บา้น หมู่ที่ ๑๕ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                   เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม   เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมมีจํานวนครบองค์ประชุม  
จึงเชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม   และประธานสภาได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา    แจ้งว่า  ขอแสดงความยินดีกับหมู่ที่ ๑๒  ตําบลท่าข้ึน  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล  

ท่าข้ึนคัพ คร้ังที่ ๑๓  ประจําปี ๒๕๕๔  ประเภทประชาชนทั่วไป   
มติที่ประชุม รับทราบ 
      

ระเบียบวาระท่ี ๒         การรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว   (สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕๔      
เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วหรือไม่     
เม่ือไม่มี  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม 
ประธานสภา แจ้งว่า  เป็นระเบียบวาระที่เพิ่มข้ึนมา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้สมาชิกเสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสนอต่อประธานสภา   โดยมีหัวข้อเร่ืองที่จะตั้งกระทู้ถาม  
เพื่อให้ประธานสภารับจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังผู้บริหาร   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔            เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา แจ้งว่า  เป็นระเบียบวาระที่เพิ่มข้ึนมา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถ่ิน  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕            เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ๕.๑ ญัตติร่างข้อบัญญตัิ  เร่ือง ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงนิสะสม  
ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงร่างข้อบัญญัติ  เร่ือง  ขอยกเลิกโครงการจา่ย

ขาดเงินสะสม 
ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กลา่วชี้แจงว่า  
 หลักการ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

จํานวน  ๑๐ โครงการ   เป็นเงิน   ๑,๖๘๘,๐๐๐ บาท  เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของราษฎรในเขตหมู่บ้าน ตําบล   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน    น้ําท่วมขัง
ในพื้นที่  ปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  เม่ือคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจําปี ๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และมีมติอนุมัติแล้วนั้น   ดังนี้  
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๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มเตย  หมู่ที่ ๒  ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้  
๒๑๔,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๒๐  ตร.ม   
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตาม 
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ     จํานวน ๑ ป้าย   
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายพัน  หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้  
๑๖๓,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๘๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๒๐  ตร.ม 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียด
ตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย     
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านทางลึก หมู่ที่ ๑๐ 
ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้  ๑๑๒,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๕๕  เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  ตร.ม   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขก - คลองโคร๊ะ หมู่ที่ ๑๓  
ตําบลท่าข้ึน     ตั้งไว้  ๑๗๖,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๘๖  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่   
ไม่น้อยกว่า ๓๔๔  ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ    ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย    
๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเทวดาราม - บ้านทางข้ึน  หมู่ที่๑  
ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้  ๑๓๖,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร    หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  ตร.ม   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   
๖. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้  ๑๓๔,๐๐๐  บาท           
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย 
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเราะ ๓  หมู่ที่ ๓  ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้ 
๑๓๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินไหล่ทางข้างละ  ๒.๐๐  เมตร  ลึก  ๒.๐๐  เมตร    
ยาว  ๒๕.๐๐  เมตร   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๕  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒๕  ตร.ม   ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตาม
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   
๘. โครงการก่อสร้างผนังเรียงหินกันตลิ่ง คลองท่านาย  หมู่ที่ ๕  ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้ 
๓๓๗,๐๐๐  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังเรียงหินกันตลิ่งคลองท่านาย  ฐานกว้าง  
๓.๐๐  เมตร  คันหินด้านบนกว้าง ๑.๐๐  เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง   ๓๕ เมตร   
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และทําการถมดินเสริมแนวตลิ่งกว้าง ๑.๐๐ เมตร  สูง  ๔.๐๐ เมตร  ผนังเรียงหินใช้ลวด
ตาข่ายชนิดแบบข้ึนรูปด้วยการถัก ผูกเป็นแท่งลูกบาศก์เพื่อบรรจุหิน และรายละเอียด
ตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย    
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - ทุ่งแฝด   หมู่ที่ ๗  ตําบลท่าข้ึน   
ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร รายละเอียดตาม
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย  
๑๐.โครงการขุดลอกเหมือง สายป่าไสย – บ้านโคกข่อย หมู่ที่ ๑๓ ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้ 
๘๗,๐๐๐ บาท    โดยทําการขุดลอกปากเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร  ท้องเหมืองกว้าง  
๐.๘๐  เมตร  ลึก  ๑.๐๐ เมตร  ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา     
คสล.มอก. ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน  ๑๔  ท่อน  และท่อระบายน้ํา คสล.มอก.     
ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน  ๒๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ณ หมู่ที่  ๑๓  ตําบลท่าข้ึน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
แต่มีโครงการที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวน  ๔  โครงการ  
เป็นเงิน  ๗๕๓,๐๐๐  บาท ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเราะ ๓  หมู่ที่ ๓  ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้ 
๑๓๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินไหล่ทางข้างละ  ๒.๐๐  เมตร  ลึก  ๒.๐๐  เมตร    
ยาว  ๒๕.๐๐  เมตร   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๕  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒๕  ตร.ม   ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตาม
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   
๒. โครงการก่อสร้างผนังเรียงหินกันตลิ่ง คลองท่านาย  หมู่ที่ ๕  ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้ 
๓๓๗,๐๐๐  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังเรียงหินกันตลิ่งคลองท่านาย  ฐานกว้าง  
๓.๐๐  เมตร  คันหินด้านบนกว้าง ๑.๐๐  เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง   ๓๕ เมตร  
และทําการถมดินเสริมแนวตลิ่งกว้าง ๑.๐๐ เมตร  สูง  ๔.๐๐ เมตร  ผนังเรียงหินใช้ลวด
ตาข่ายชนิดแบบข้ึนรูปด้วยการถัก ผูกเป็นแท่งลูกบาศก์เพื่อบรรจุหิน และรายละเอียด
ตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย  
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - ทุ่งแฝด   หมู่ที่ ๗  ตําบลท่าข้ึน   
ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร รายละเอียดตาม
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย  
๔.โครงการขุดลอกเหมือง สายป่าไสย – บ้านโคกข่อย หมู่ที่ ๑๓ ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้ 
๘๗,๐๐๐ บาท    โดยทําการขุดลอกปากเหมืองกว้าง ๑.๐๐ เมตร  ท้องเหมืองกว้าง  
๐.๘๐  เมตร  ลึก  ๑.๐๐ เมตร  ระยะทาง  ๑,๒๐๐  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา     
คสล.มอก. ชั้น ๓  Ø ๑.๐๐ เมตร  จํานวน  ๑๔  ท่อน  และท่อระบายน้ํา  คสล.มอก.   
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ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน  ๒๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ณ หมู่ที่  ๑๓  ตําบลท่าข้ึน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ินเพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวที่ไม่ปรากฏตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จํานวน ๔  โครงการ  เป็นเงิน  ๗๕๓,๐๐๐ บาท 
เหตุผล  เนื่องจากโครงการ จํานวน ๔ โครงการ  เป็นเงิน  ๗๕๓,๐๐๐  บาท  ไม่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖   จึงไม่สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้      
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือตามที่กฎหมายกําหนด   
(๒)  ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว... 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายประจําและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงสถานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เร่ือง  ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ      จํานวน  ๒๓  เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -   เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๑  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน  จํานวน  ๒๖ คน  ลาประชุม จํานวน  ๔ คน  อยู่นอก
ห้องประชุม  จํานวน  ๒  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เร่ือง        
ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

    ๕.๒ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงร่างข้อบัญญัติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กลา่วชี้แจงว่า  

หลักการ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน   ๖๑๑,๐๐๐  บาท  เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงเป็นโครงการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตําบลรายละเอียดมีดังนี้   
ขออนุ มัติจ่ ายเงินสะสมเพื่อดํา เนินงานตามข้อเสนอของประชาชนในท้อง ถ่ิน               
มีรายละเอียดดังนี้ 
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๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโกบิ้น – ชายทะเล   หมู่ที่ ๓  
ตําบลท่าข้ึน   ตั้งไว้ ๑๓๕,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินไหล่ทางข้างละ  ๒.๐๐  เมตร  
ลึก  ๒.๐๐  เมตร    ยาว  ๒๕.๐๐  เมตร   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๕  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๒๕  ตร.ม   
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร    รายละเอียด 
ตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   

    ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.พัฒนา   หมู่ที่ ๕  ตําบลท่าข้ึน   
ตั้งไว้ ๒๑๘,๐๐๐  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑     
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  
ช่วงที่ ๒  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๒๒  ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร   ยาว ๘๐  เมตร   พร้อมย้ายเสาไฟฟ้าจํานวน ๔ ต้น   รายละเอียดตาม
มาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย    
๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๗  ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๔” ความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร  
พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําขนาด ๐.๕ แรงม้า  จํานวน  ๓ จุด  รายละเอียดตามมาตรฐาน
ข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน   
๔.โครงการขุดลอกคูชลประทานหมู่ที่ ๗  ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้ ๙๘,๐๐๐ บาท โดยทําการ
ขุดลอกปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร  ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย 
๑.๕๐ เมตร  ระยะทาง  ๑,๓๐๐  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.มอก. ชั้น ๓ Ø  ๐.๘๐ เมตร 
จํานวน  ๒๔  ท่อน   รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ณ หมู่ที่  ๗  ตําบลท่าข้ึน  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
๕.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้ ๖๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๔” ความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร  
พร้อมติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําขนาด ๐.๕ แรงม้า  จํานวน  ๒ จุด  รายละเอียดตามมาตรฐาน
ข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน   
เหตุผล   เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎรในเขตหมู่บ้าน ตําบล  
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน น้ําท่วมขังในพื้นที่  ปัญหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และไม่สามารถจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการดําเนินการ 
เงินสะสม ณ วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีจํานวน ๘,๒๑๔,๘๑๐  บาท  กับเงินได้ทดรอง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จํานวน   ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท  และได้อนุมัติจ่ายขาดเงินไปแล้ว 
๙๓๕,๐๐๐ บาท   คงเหลือเงินที่สามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้  ๔,๑๗๙,๘๑๐  บาท 
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗  และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้     
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
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(๒)  ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว... 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายประจําและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงสถานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ      จํานวน  ๒๓  เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -   เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๑  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน จํานวน  ๒๖ คน   ขาดประชุม จํานวน  ๔ คน  อยู่นอก
ห้องประชุม จํานวน  ๒ คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  เร่ือง        
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    

ประธานสภา    สั่งพักการประชุม ๑ ชั่วโมง    
 

พักการประชุม ๑ ชั่วโมง 
 

เม่ือครบเวลาพักประชุมเลขานุการสภาขอเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
  

 ๕.๓ ญัตติร่างข้อบัญญตัิ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการจัดทาํร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าข้ึน  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕    
ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กล่าวว่า   บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน       
อีกคร้ังหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน จึงขอกล่าวให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 

    ๑.  สถานการคลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
ก. ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๓,๓๕๑.๕๐ บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม ๘,๒๘๖,๖๒๘.๗๑ บาท 
   ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๗,๑๖๔,๖๑๓.๕๖ บาท 

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    จํานวน  -  โครงการ 
โครงการรวม  ๐ บาท 

  ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๐ บาท โครงการ
รวม ๔,๕๙๓,๐๐๐  บาท 

   ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง  ๐  บาท 
 ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

                  (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๘,๗๕๓,๖๘๔.๕๐ บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     ๒๘๖,๕๕๖.๙๕  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               ๕๓,๑๗๓.๙๖  บาท 
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    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               ๘๑,๘๕๙.๓๙  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                   ๐  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                ๒๕๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน           ๐  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร                    ๑๕,๒๕๒,๗๐๐.๒๐  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         ๑๒,๘๒๐,๐๙๔.๐๐  บาท 

      (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๑๑,๘๒๒,๒๒๐  บาท 
      (๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๑๖,๓๕๔,๗๙๒.๘๒ บาท 

    งบกลาง             ๑,๕๖๗,๓๙๓.๐๐  บาท 
    งบบุคลากร            ๕,๖๘๕,๗๘๐.๘๔  บาท 
    งบดําเนินการ            ๔,๙๗๒,๖๑๐.๘๖  บาท 
    งบลงทุน                ๘๐๓,๔๐๘.๑๒  บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน                     ๐  บาท 
    งบเงินอุดหนุน            ๓,๓๒๕,๖๐๐.๐๐  บาท 

      (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๑,๖๑๑,๒๒๐  บาท 
            (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน ๒,๔๐๕,๐๔๒.๐๘ บาท 
 

 รายรับจริงปี ๒๕๕๓ ประมาณการปี ๒๕๕๔ ประมาณการปี๒๕๕๕ 
รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร ๒๗๙,๖๑๑.๙๖ ๒๗๖,๕๐๐.๐๐ ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒,๔๒๘,๑๙๗.๑๗ ๗๑,๕๐๐.๐๐ ๗๓,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๘๐,๒๘๓.๓๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐๘,๑๕๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บ ๒,๙๙๖,๒๔๒.๔๓ ๕๘๘,๐๐๐.๐๐ ๖๔๖,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๑๘,๗๙๐,๗๘๓.๙๙ ๑๖,๓๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๖๒๑,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๘,๗๙๐,๗๘๓.๙๙ ๑๖,๓๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๖๒๑,๐๐๐.๐๐ 

ราย ได้ ท่ี รั ฐบาลอุ ดหนุ น ใ ห้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๑๑,๗๓๒,๘๗๑.๐๐ ๑๐,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนนุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๑,๗๓๒,๘๗๑.๐๐ ๑๐,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓๓,๕๑๙,๘๙๗.๔๒ ๒๗,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๒๗๖,๐๐๐.๐๐ 
 
 

 รายจ่ายจริงปี 
๒๕๕๓ 

ประมาณการปี 
๒๕๕๔ 

ประมาณการปี
๒๕๕๕ 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง ๗๘๘,๒๐๘.๐๐ ๓,๘๑๒,๖๐๐.๐๐ ๔,๕๐๙,๖๗๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๔,๖๐๐,๕๐๕.๑๘ ๔,๒๒๓,๒๐๐.๐๐ ๓,๖๐๕,๓๐๐.๐๐ 
งบดําเนินการ ๖,๘๐๙,๒๔๙.๘๔ ๖,๔๒๒,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๕๘,๘๔๐.๐๐ 
งบบุคลากร ๖,๕๑๕,๑๐๗.๐๐ ๗,๒๑๐,๒๐๐.๐๐ ๑๐,๕๗๖,๕๙๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๒,๑๖๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๘๙,๖๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน ๖,๓๗๘,๐๙๐.๐๐ ๕,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๖๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๒๗,๒๕๒,๖๖๐.๐๒ ๒๘,๔๐๕,๖๐๐.๐๐ ๓๑,๒๗๖,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๒๗,๒๕๒,๖๖๐.๐๒ ๒๘,๔๐๕,๖๐๐.๐๐ ๓๑,๒๗๖,๐๐๐.๐๐ 
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ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๘๓๐,๑๓๐ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๙๖,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานสาธารณสุข ๖๕๕,๐๐๐ 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๐๖๖,๓๖๐ 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๒๙๐,๐๐๐ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ๔๙๕,๐๐๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐๐,๐๐๐ 
   แผนงานการศึกษา ๖,๗๑๘,๘๔๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานการเกษตร ๑๕,๐๐๐ 
ด้านการดําเนินงานอื่น  
   แผนงานงบกลาง ๔,๕๐๙,๖๗๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ๓๑,๒๗๖,๐๐๐ 
 

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนแล้วนั้น   
เพื่อเสนอให้สภาพิจารณา 

ประธานสภา      สอบถามที่ประชุมวา่มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายบา้ง 
ที่ประชุม 
(นายอําพร  พรหมทอง  ส.อบต.ม.๑๓) อภิปรายว่า  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ยังขาดการให้

ความสําคัญของประชาชนและกลุ่มอาชีพ  ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกร    เช่น 
โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  
เป้าหมายในการตั้งงบประมาณเพื่อให้กลุ่มอาชีพได้ไปศึกษาเพื่อนําความรู้ปฏิบัติ  ในการ
ตั้งงบประมาณ จึงน้อยเกินไป  และโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. / พนักงานจ้าง  ควรเน้นการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ
ด้วยจะดีกว่า  เพื่อการพัฒนาภายในตําบลท่าข้ึน 

ที่ประชุม 
(นายดิเรก  สีแก้ว  ส.อบต.ม.๓)  อภิปรายว่า   ขอสนับสนุนคําแนะนําของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓  ควรเล็งเห็นถึง

ความสําคัญด้านเกษตรกรรม  เพื่อความพัฒนาเจริญยิ่งข้ึน   การศึกษาดูงานควรมีกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมศึกษาดูงานด้วยจะดีมาก  เพื่อเป็นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพ 

ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต  ส.อบต.ม.๗)  อภิปรายว่า  ไมค์ประชุมดําเนินการไปถึงไหน  เพราะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว  ปลัด อบต. 

ควรให้ความสําคัญกับสมาชิกสภา อบต. บ้าง  ผมเป็นประธานกรรมการสภาท้องถ่ินฝ่าย
ท่องเที่ยวและกีฬา  ได้พิจารณาแล้วว่า  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลท่าข้ึนคัพต้าน
ยาเสพติด  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และมีการโอนลด
งบประมาณเพื่อไปอุดหนุนหมู่บ้าน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณดําเนินการ 
๒๒๕,๐๐๐  บาท   ก็สามารถดําเนินการได้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ในการตั้ง
งบประมาณแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  และตั้งงบประมาณอุดหนุน
หมู่บ้าน  ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐  บาท  รวมเป็นงบประมาณเก่ียวกับการแข่งขันกีฬา  จํานวน  
๓๒๕,๐๐๐ บาท  หากตั้งงบประมาณในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไว้เพียง  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  
ก็น่าจะเพียงพอ  และนํางบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในการดําเนินการฝึกอบรมของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   สําหรับโครงการอ่ืน ๆ มีการโอนเพิ่มหลายรายการทุกคร้ัง   จึงควรตั้ง 
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งบประมาณโดยอย่าเห็นแก่ความสําคัญของหน่วยงานสํานักงานปลัด  หรือฝ่ายบริหาร
อย่างเดียว  ควรคํานึงถึงความสําคัญของประชาชนและสมาชิกสภา อบต. ด้วย   

ที่ประชุม 
(นายวิชัย  แก้วแกม  ส.อบต.ม.๕)   แจ้งว่า  ขอปรึกษาหารือเร่ืองระเบียบข้อกฎหมายท้องถ่ินที่ยังไม่ชัดเจน  เช่น กรณี

ประชาชนได้รับความเสียหาย และต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนด้านภัยธรรมชาติ    
ควรศึกษาระเบียบให้ชัดเจน  และเรียกสมาชิกสภา อบต. มาปรึกษาหารือ  เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหา  สําหรับโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี    ตั้งงบประมาณ
น้อยเกินไป  ปีที่ผ่านมานํางบประมาณไปดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ภายในตําบลท่าข้ึนยังไม่เพียงพอ   ซ่ึงภายในหมู่บ้านมีกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ  

ที่ประชุม 
(นายประจักษ์  เทพรักษ์  ส.อบต.ม.๑๒) แจ้งว่า  ตามที่ได้มีการร้องเรียนว่ามีประชาชนตกค้างจากการได้รับความช่วยเหลือ

เร่ืองน้ําท่วม  ได้ปรึกษาผู้เก่ียวข้องโดยเฉพาะ  นายก อบต.  ในการให้ความช่วยเหลือ  
กรณีที่เชิญนายอําเภอท่าศาลาและประชาชน  มาชี้แจงและร่วมรับฟัง  ปัจจุบันยังมี
ประชาชนตกค้างทวงถามว่าจะได้รับความช่วยเหลือเม่ือไหร่  และดําเนินการมีความ
คืบหน้าอย่างไร   

ประธานสภา    แจ้งว่า  ควรนําเร่ืองดังกล่าวไปปรึกษาหารือในระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
ที่ประชุม 
(นายประจักษ์  เทพรักษ์  ส.อบต.ม.๑๒) กล่าวขอโทษ  เข้าใจผิดคิดว่าเข้าระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
ที่ประชุม 
(นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต.ม.๔) อภิปรายว่า  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไม่เคยมีการส่งเสริมการเกษตรอย่าง

เต็มที่  จึงขอเสนอแนะให้เป็นไปในภาพรวมตําบลท่าข้ึน  ดังนี้ 
๑. ควรก่อสร้างศูนย์รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  เพราะ

สามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้อีก 
๒. ควรก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   เพื่อจะได้นํามาใช้เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ โดย    

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์  หรือค่าเช่าสถานที่จากหน่วยงานอ่ืน 
๓. จัดตั้งโครงการวิทยุชุมชน   เพื่อให้นายก อบต. ได้พูดคุยและแจ้งข่าวสารให้แก่

ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบ  โดยไม่จําเป็นต้องก่อสร้างหอกระจายภายในหมู่บ้าน 
๔. ควรก่อสร้างอาคารศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบล  

เพื่อสามารถเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง  
จึงควรจัดความเตรียมพร้อมอยู่เสมอ      

ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)  กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนที่ให้ข้อคิดในการ

จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอชี้แจงดังนี้ 
๑. การจัดตั้งงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ประจําปี ๒๕๕๕  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท   ซ่ึงเป็นผลต่อเนื่องเม่ือปี ๒๕๕๔  โดย นายก อบต. ,  
ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ไปประชุมที่จังหวัด ตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปรับลดงบประมาณลงจากเดิม ๒๐ – ๔๐ %  ให้ตรงกับ
การจัดสรรของรัฐบาล  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ทําให้โครงการของหมู่บ้าน
ได้รับงบประมาณ ในการพัฒนาลดน้อยลง 

 
 
 
 



 11 

 

๒. การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ตามระเบียบข้อกฎหมายควรชัดเจน  เป็น
ภาระหน้าที่ของ อบต.ท่าข้ึน  ซ่ึงได้ดําเนินการสํารวจ  และพบว่าบางคร้ังเกิดจาการกระทําของ
ประชาขน  เช่น การนําปูนมาปิดท่อระบายน้ําทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้  น้ําท่วมกัดเซาะ
ถนนชํารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ  

๓. การช่วยเหลือประชาชนกรณียังไม่ได้รับการช่วยเหลือเม่ือคราวน้ําท่วม   ซ่ึงทาง อบต.ท่าข้ึน 
ได้ดําเนินการส่งเอกสารให้อําเภอท่าศาลาถูกต้องและครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว   และ 
อบต.ท่าข้ึน  รอข้อมูลจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  และอําเภอท่าศาลา  ว่าจะมีนโยบาย
ดําเนินการอย่างไรต่อไป 

๔. กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง  ในพื้นที่ตําบลท่าข้ึน มีจํานวน ๑ หลัง  และได้รับ
งบประมาณจากมูลนิธิเพื่อนพึง (ภา) ยามยาก  ปรากฏว่างบประมาณในการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์นําไปที่ อบต.อ่ืน  ทําให้นายก อบต.ท่าข้ึน มีความรู้สึกหนักใจ  ที่อําเภอ
ไม่ช่วยดูแลจึงเกิดความผิดพลาดข้ึนได้ 

ประธานสภา                     สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เม่ือไม่มีจึงขอมติที่ประชุม
โดยวิธีการยกมือ ว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือไม่    

มติที่ประชุม                      รับหลักการ      จํานวน  ๒๐  เสียง      
ไม่รับหลักการ    จํานวน    -   เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๔  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภา อบต.ทา่ข้ึน  จํานวน  ๒๖  คน    จึงถือว่าทีป่ระชุมมีมติรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภา กล่าวว่า  ข้ันวาระแปรญัตติ  โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   ขอให้สมาชิก
สภา อบต.ท่าข้ึน เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  

ที่ประชุม 
(นายอําพร  พรหมทอง  ส.อบต.ม.๑๓) แจ้งขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๕ คน 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่    เม่ือไม่มี   จึงขอมติที่ประชุม  ให้

มีการแต่งตั้งคณะกรมการแปรญัตติ  จํานวน ๕ คน 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๕ คน 
ประธานสภา กล่าวว่า   ขอให้สมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมผู้รับรอง 

จํานวน ๒ คน  
ที่ประชุม 
(นางดิเรก  สีแก้ว  ส.อบต.ม.๓) แจ้งขอเสนอ  นายเปร่ือง  เมืองจันทร์   ส.อบต.ม.๑๐   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรองคือ  

๑. นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต. ม.๔    ๒. นางสาววิยะดา  บัณฑิต  ส.อบต.ม.๒ 
ที่ประชุม 
(นางล่วน  ณ นคร  ส.อบต.ม.๑๓)   แจ้งขอเสนอ  นายอําพร  พรหมทอง   ส.อบต.ม.๑๓    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ       ผู้รับรองคือ  

๑. นายประจักษ์  เทพรักษ์  ส.อบต. ม.๑๒     ๒. นายวิชัย  แก้วแกม   ส.อบต.ม.๕ 
ที่ประชุม 
(นางสาววิยะดา  บัณฑิต   ส.อบต.ม.๒)  แจ้งขอเสนอ  นายวิเชศ  ใจดี    ส.อบต.ม.๑๐   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    ผู้รับรองคือ  

๑. นายดิเรก  สีแก้ว  ส.อบต. ม.๓     ๒. นายสุริยัน  สบเหมาะ   ส.อบต.ม.๘ 
ที่ประชุม 
(นายวิเชศ  ใจดี  ส.อบต.ม.๑๐) แจ้งขอเสนอ  นายพนา  เชาวลิต   ส.อบต.ม.๗   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   ผู้รับรองคือ  

๑. นายเจตกร  บัณฑิต   ส.อบต.ม.๑   ๒. นายคมสันต์  พรมวี   ส.อบต.ม.๔ 
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ที่ประชุม 
(นายเปร่ือง  เมืองจันทร์  ส.อบต.ม.๑๐)  แจ้งขอเสนอ  นายดิเรก  สีแก้ว   ส.อบต.ม.๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้รับรองคือ  

๑. นายอําพร  พรหมทอง   ส.อบต.ม.๑๓        ๒. นางล่วน  ณ นคร   ส.อบต.ม.๑๓ 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอใครอีกหรือไม่  เม่ือไม่มี  จึงขอมติที่ประชุม

เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้  

๑. นายเปร่ือง  เมืองจันทร์  ส.อบต.ม.๑๐    ๒. นายอําพร  พรหมทอง  ส.อบต.ม.๑๓ 
๓. นายวิเชศ  ใจดี  ส.อบต. ม.๑๐      ๔. นายพนา  เชาวลิต  ส.อบต. ม.๗ 
๕. นายดิเรก  สีแก้ว   ส.อบต.ม.๓     
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา กล่าวว่า   ขอให้สมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน กําหนดเวลาในการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  
(นายอําพร  พรหมทอง  ส.อบต.ม.๑๓) แจ้งขอเสนอกําหนดเวลาในการแปรญัตติ  เป็นเวลา  ๔  วัน 
ประธานสภา กล่าวว่า  ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการ ดังนี้ 

๑. รับแบบเสนอขอแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   

๒. คณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญผู้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ   ชี้แจงการยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ 
ในวันที่  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.   

๓. คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งผู้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ  เข้าร่วมรับฟังการประชุม
พิจารณาแบบเสนอขอแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
พร้อมแจ้งให้ประธานสภาทราบ     

และสอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เม่ือไม่มี  จึงขอมติที่ประชุม
กําหนดเวลาในการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดเวลาดําเนนิการ 
๑. รับแบบเสนอขอแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
๒. คณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญผู้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ   ชี้แจงการยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ 

ในวันที่  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.   
๓. คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งผู้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ  เข้าร่วมรับฟังการประชุม

พิจารณาแบบเสนอขอแปรญัตติ  ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ประธานสภา กล่าวว่า   สมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  โดยมี ส.อบต. รับรองอย่างน้อย ๒ คน  ดังนั้น จึง
ขอนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  คร้ังที่ ๒  
ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม อบต.ท่าข้ึน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมวา่มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือไม่   
ที่ประชุม 
(นายธนกร  สีแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕) แจ้งว่า  ขอให้ช่วยดําเนินการ 

๑. เร่ืองการพิจารณางบด้านกีฬา  ควรมีงบรักษาพยาบาลให้แก่นักกีฬาที่ประสบ
อุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน  ซ่ึงที่ผ่านมาต้องใช้งบรักษาพยาบาลของนักกีฬาเอง 
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๒. อบต.ท่าข้ึน ควรจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในเขตตําบลท่าข้ึน 
และดําเนินการเอง  เพราะประชาชนจะพัฒนาเฉพาะถนนสายรองเท่านั้น 

๓. ตามที่นายอําเภอท่าศาลาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน กรณีเสียงตามสายชํารุด เป็นหน้าที่ของ 
อบต.ท่าข้ึน ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป  จึงขอให้ 
อบต.ท่าข้ึน ส่งเจ้าหน้าที่ออกสํารวจ รับเร่ืองร้องทุกข์  และดําเนินการด้วย 

ที่ประชุม 
(นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต.ม.๔) แจ้งว่า  ๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับหมู่บ้านมีน้อยมาก   ดูจากการเข้าร่วมฟัง    
        การประชุมสภาของผู้ใหญ่บ้านซ่ึงมาร่วมรับฟังเป็นจํานวนน้อย   

๒. ควรมีโครงการท้องถ่ินพบปะผู้ใหญ่บ้าน  เดือนละหนึ่งคร้ัง  เพื่อพูดคุยสอบถาม
ข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

๓. กรณีเสียงตามสายชํารุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้   ควรพิจารณาดําเนินการเป็น
โครงการวิทยุชุมชนจะดีหรือไม่    

ที่ประชุม 
(นายศวีระ  แก้วแกม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔) แจ้งว่า  ๑. กรณีน้ําท่วม  อบต.ท่าข้ึน รับทราบปัญหา แต่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 

      เท่านั้น   ซ่ึงควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  เช่น อบต.ท่าข้ึน ควรมีการขุดลอกคูระบายน้ํา  
      เพื่อไม่ให้น้ําท่วมขัง   
๒. โครงการแต่ละโครงการดําเนินการล่าช้ามาก  หาก อบต.ท่าข้ึน ติดขัดเร่ืองใด ขอให้

แจ้งให้หมู่บ้านทราบ  เพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบข้อเท็จจริงต่อไป 
ประธานสภา กล่าวว่า  ในการจัดส่งเอกสารให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมฟังการประชุมในคร้ังนี้ ได้ดําเนินการ

จัดส่งเอง  
ที่ประชุม 
(นายบุญพา  ตรึกตรอง  ส.อบต.ม.๑๒)  สอบถามว่า  ไฟฟ้าส่องทางที่ชํารุดเสียหาย  จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  เพราะปัจจุบัน     

มีการชํารุดเสียหายเพิ่มข้ึน  ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลแก้ไขให้ด้วย 
ประธานสภา กล่าวว่า  ก่อนถึงกําหนดถอนหลักประกันสัญญา  จะสอบถามนายก อบต. เพราะเกิด 

การชํารุดก่อนกําหนดถอนหลักประกันสัญญา  เพราะไฟฟ้าส่องทางชํารุดเสียหายหลาย
หมู่บ้าน  ซ่ึงจะสอบถามว่าสามารถใช้งบกลางมาดําเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 

ที่ประชุม 
(นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต.ม.๔) แจ้งว่า  โครงการของหมู่ที่ ๔  ทาง อบต.ท่าข้ึน ได้จัดส่งเอกสารเพื่อขอรายชื่อประชาคม

เพื่อใช้ในการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการของฝ่ายพัสดุ  แต่หมู่บ้านยังไม่ได้ส่งรายชื่อ
ประชาคมกลับไปยัง อบต.ท่าข้ึน  จึงควรติดตามเอกสารดังกล่าวว่าดําเนินการไปถึงไหน  
เพราะอาจเกิดความล่าช้าข้ึนได้  ซ่ึงจะส่งผลทําให้โครงการที่จะดําเนินการไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ 

ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต  ส.อบต.ม.๗) แจ้งว่า  ห้องน้ําภายในอาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน  เกิดชํารุด  เนื่องจากประตู  ก๊อกน้ํา 

และวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ําเกิดชํารุด  ซ่ึงอาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน ยังอยู่ในห้วงเวลา
ความรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง  ๒ ปี  จึงควรเรียกผู้รับจ้างมาดําเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี 

ประธานสภา กล่าวว่า  เห็นด้วยกับสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  ซ่ึงรวมถึงสายไฟฟ้า  ซ่ึงอาจทําให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรได้  จึงควรเรียกผู้รับจ้างมาดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนถึง
กําหนดห้วงเวลาความรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 

ที่ประชุม 
(นายบุญณรงค์  นคราวงศ์  เลขานุการสภาฯ) แจ้งว่า  ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลของหมู่บ้านที่แข่งขันกีฬาฟุตบอลท่าข้ึนคัพ  คร้ังที่ ๑๓  

ไปเซ็นต์เอกสารพร้อมหลักฐาน  ได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกีฬาของ อบต.ท่าข้ึน 
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ที่ประชุม 
(นายอุทัย  จุลบล หัวหน้าส่วนโยธา) กล่าวชี้แจงว่า การชํารุดเสียหายของห้องน้ําอาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน  ได้ตรวจดู

ปรากฏว่าได้เกิดชํารุดเสียหาย  ซ่ึงจะดําเนินการก่อนถึงกําหนดห้วงเวลาความรับผิดใน
ความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง  สําหรับสายไฟฟ้าที่ชํารุดเกิดจากรถไถที่นํามาปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน 

ที่ประชุม 
(นายวิเชศ  ใจดี  ส.อบต.ม.๑๐)   แจ้งว่า ตามที่สมาชิกสภา อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ได้อภิปรายไปแล้วนั้น  ทางฝ่ายบริหารไม่ได้

นํามาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด   และการทําร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ได้มีการประชุมนอกรอบแต่สมาชิกสภา อบต. ไม่ได้ให้ความร่วมมือ ตรวจดู
รายละเอียดเพื่อนําส่งให้ฝ่ายบริหารทบทวนแก้ไข   จะได้เสร็จสิ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลย   
และเห็นด้วยกับสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  ในการเสนอแนะให้ก่อสร้างศูนย์รับซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตร   และการดําเนินงานของส่วนโยธาไม่ควรเกรงใจหากเป็นการดําเนินงาน    
ที่ถูกต้อง  เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ ทําให้โครงการล่าช้า  หากประสบปัญหาอย่างใด
ให้แจ้งบอกจะได้ช่วยกันแก้ไขได้  เพื่อจะได้ดําเนินงานได้ต่อไป  โดยฝ่ายบริหารแจ้งให้
สมาชิกสภา อบต.ทราบ  เพื่อจะได้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนภายในหมู่บ้านได้ทราบ
ข่าวสารความคืบหน้าต่อไป  สําหรับประธานสภามีบางคร้ังที่กล่าวมากเกินไป 

ประธานสภา   แจ้งว่า  บางคร้ังจําเป็นต้องตอบคําถามสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน เช่นกัน 
ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)  กล่าวชี้แจงว่า  ตามที่ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน อภิปราย 

๑. งบรักษาพยาบาลนักกีฬา จะต้องให้นักกีฬาทําประกัน  ซ่ึงเป็นความคิดที่ดี  จะนําไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

๒. การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักภายในเขตตําบลท่าข้ึน  ต้องตั้งงบประมาณไว้ดําเนินการ   
๓. การซ่อมแซมเสียงตามสายของหมู่บ้าน กําลังจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซม   
๔. อาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน ที่เกิดชํารุด  ปัจจุบัน อบต.ท่าข้ึน มีคดีความเก่ียวเนื่อง

กับการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบต.ท่าข้ึน  ซ่ึงคดีความยังไม่สิ้นสุด  และอาคาร
สํานักงาน อบต.ท่าข้ึน ยังอยู่ในห้วงเวลาความรับผิดในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง  
และหลักประกันสัญญา 

๕. เร่ืองน้ําท่วม  ในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ําท่วมมากกว่าทุกปี  ทําให้ อบต.ท่าข้ึน 
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือไม่ได้ทันท่วงที  จึงขอโทษด้วย 

ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ แจ้งให้ทราบนั้น  เร่ืองใดที่สามารถปฏิบัติได้จะรีบ
ดําเนินการโดยเร็ว  ในส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการ อาจติดขัดเร่ืองงบประมาณ  แต่จะ
ประสานงานไปยังอําเภอ , จังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อดําเนินการต่อไป  และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้คําแนะนําในคร้ังนี้       

ประธานสภา   สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกทา่นใดขออภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มี  จึงขอปิดประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 

                       บุญณรงค์  นคราวงศ์ 
          (นายบุญณรงค์  นคราวงศ์) / ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
 

               ธงชัย  นลิวัล 
             (นายธงชัย  นลิวัล)    / ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 


