
(ร่าง) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น 

สมัยวิสามัญ    สมัยที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๕๔ 
วันที่  ๒๓   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น   
…………………….. 

ผู้เข้าประชุม    ๒๗   คน 
๑.  นายธงชัย  นลิวัล      ตําแหน่ง  ประธานสภา 
๒.  นายบุญณรงค์  นคราวงศ์     ตําแหน่ง  เลขานุการสภา 
๓.  นายเจตกร  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑ 
๔.  นางสาววิยะดา  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๕.  นายดล  มณ ี   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๖.  นายสุภักดิ์  เรืองฤทธิ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๗.  นายดิเรก  สีแก้ว     ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๘.  นายคมสันต์  พรมว ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๙.  นายธีรวุฒิ  ยุตธิรรม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๑๐.  นายวิชัย  แก้วแกม   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๑.  นายพรชัย  วงศ์ม ี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๒.  นายบุญโชค  ไชยรัตน ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๑๓.  นายพนา  เชาวลิต         ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
๑๔.  นายสุริยัน  สบเหมาะ   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๑๕.  นายวิเชียร  ขําคม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๑๖.  นายโสภณ  เมืองจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๙ 
๑๗.  นายวิเชศ  ใจด ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๑๘.  นายเปร่ือง  เมืองจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๑๙  นายนิตติรัตน์  เพ็งจนัทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๑ 
๒๐.  นายบุญพา  ตรึกตรอง ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๒๑.  นายประจักษ์  เทพรักษ ์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๒๒.  นางล่วน  ณ นคร    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
๒๓.  นายอําพร  พรหมทอง ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
๒๔.  นายทรงญาณ  ทองมี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
๒๕.  นายนนัทชัย  หนูน้อย  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
๒๖.  นายอัทธณีย์  คํากลัน่  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
๒๗.  นายบุญรักษ์  เซ่งล้าํ  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
 

ผู้ลาการประชุม  ๑  คน 
๑.  นางสาวมาริษา  ชาญณรงค์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
 

ผู้ขาดการประชุม  ๒  คน 
๑.  นายจรูญ  วัชรกาฬ  ตําแหน่ง  รองประธานสภา 
๒.  นายอุดร  ชาญณรงค์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๖  คน 
๑.  นายวีรศักดิ์  ไพนพุงค์  ตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
๒.  นายอัมภันต์  หนูน้อย  ตําแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 
๓.  นางมณฑิรา  กุนาคํา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลดั 
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๔.  นางสาววิไล  ชลสาคร  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลงั 
๕.  นางวันเพ็ญ  โปรักษ ์  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  นายณฐกิจพนธ์  สวัสดิสาร ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                   เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม   เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมมีจํานวนครบองค์ประชุม  
จึงเชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม   และประธานสภาได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา    แจ้งว่า  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนมีภารกิจเข้าร่วมประชุมโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จึงมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  รักษาราชการแทน 
ในการเข้าประชุมสภาคร้ังนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ ๒         การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  (สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  คร้ังที่ ๒  ประจําปี ๒๕๕๔      
เม่ือวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔) 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วหรือไม่      
ที่ประชุม 
(นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต.ม.๔) แจ้งว่า  การจดรายงานการประชุมยังมีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด  จึงขอแก้ไขข้อความ

จาก  ประเภทค่าใช้สอย หน้า ๔  แก้ไขเป็น ประเภทค่าใช้สอย  และข้อความจาก ข้ีแจง 
หน้า ๔ แก้ไขเป็น ชี้แจง 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว อีกหรือไม่ เม่ือไม่มี  
ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม 
ประธานสภา แจ้งว่า  ไม่มีสมาชิกสภาแจ้งกระทู้ซักถาม ถือว่าสมาชิกสภาไม่มีเร่ืองที่จะกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔            เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา สอบถามว่า คณะกรรมการสภาท้องถ่ินท่านใดจะชี้แจงเร่ืองที่พิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่  

เม่ือไม่มี  ถือว่าคณะกรรมการสภาท้องถ่ินไม่มีเร่ืองที่จะชี้แจงเร่ืองที่พิจารณาเสร็จแล้ว  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕            เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณี

ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน   ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (หน่วยงาน ส่วนโยธา)  
ประธานสภา    ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา) 

ที่ประชุม 
(นายวีรศักด์ิ  ไพนุพงค์ รองนายก อบต.ท่าข้ึน)  กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ    ขออนุมัติพิจารณากันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  ๑๘  โครงการ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  หน่วยงาน ส่วนโยธา  ดังนี้  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
   อาคารต่างๆ 
1.ค่าก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  5 จุด  
ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างที่แปรงฟันสําหรับเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง     
3.00 เมตร   ลึก 0.50  เมตร  สูง 1.30 เมตร  พร้อมติดตั้งก๊อกน้ําจํานวน  3  จุด  
รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
2.ค่าก่อสร้างร้ัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  238,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่  โดยก่อสร้างร้ัวความยาว  
164  เมตร  ความสูงจากพื้นดินเดิม  1.90  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้ึน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
3. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน   ตั้งไว้  
312,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ึน  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน    
1  ป้าย  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
4.ค่าก่อสร้างเสาธงประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน หมู่ที่ 5   ตั้งไว้ 
50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
หมู่ที่  5  ความสูงไม่น้อยกว่า  12.00  เมตร   รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
5. ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก  หมู่ที่  4  ตั้งไว้  189,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน โดยทําการก่ออิฐผนัง ฉาบปูน และติดตังประตูหน้าต่าง 
รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการติดตั้งหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  ตั้งไว้ 90,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน  หอกระจายเสียงสูงไม่น้อยกว่า  
10.00 เมตร  รายละเอียดตามมาตรฐานข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน    
2. โครงการติดตั้งหอกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  ตั้งไว้   90,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน  หอกระจายเสียงสูงไม่น้อยกว่า  
10.00 เมตร  รายละเอียดตามมาตรฐานข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
3. ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  3   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน
กําหนด  
4. ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่ 13  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน
กําหนด  
5. ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  5   ตั้งไว้  24,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน
กําหนด  
6. ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที่  9   ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน
กําหนด  
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   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายเปร้ือง –    เ ขตหมู่ที่  9   หมู่ที่ 10     ตั้งไว้  115,000     บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายเปร้ือง – เขตหมู่ที่  9  หมู่ที่ 10 โดยการบุกเบิกถนนกว้าง
เฉลี่ย   4.50  เมตร  ยาว  250  เมตร วางท่อระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน  6  ท่อน  ใช้ดินลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร  ยาว  
250  เมตร หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร   ใช้ดินลูกรังปนทรายจํานวน  184  ลบ.ม ใช้หินคลุก
ถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย   4.00  เมตร ยาว  250  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม ใช้หินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม ทําการบดอัดถนน
ตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
2. ค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายลาภ - คลองเคียน   หมู่ที่  5    ตั้งไว้   48,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายลาภ – คลองเคียน  หมู่ที่  5  โดยทําการบุกเบิกถนนกว้าง
เฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว  350  เมตร    วางท่อระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80  เมตร  จํานวน 6 ท่อน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  3.50  เมตร   
ยาว  350  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,225  ตร.ม.   
ใช้หินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า 61 ลบ.ม  ทําการบดอัดถนนตลอดสาย  รายละเอียดตาม
มาตรฐานตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
3.ค่าบุกเบิกถนนสายลุ่มรักษ์ - บ้านนายเชย   หมู่ที่  2     ตั้งไว้   58,000    บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบุกเบิกถนนสายลุ่มรักษ์-บ้านนายเชย  หมู่ที่  2  โดยการบุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย    
5.00  เมตร  ยาว  190  เมตร   วางท่อระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80  เมตร  
จํานวน 7 ท่อน ใช้ดินลูกรังยกระดับกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  35  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.50  เมตร   ใช้ดินลูกรังปนทรายจํานวน  84  ลบ.ม ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย     
4.00  เมตร   ยาว  190  เมตร หนาเฉลี่ย  0.05 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  760  ตร.ม.
ใช้หินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า 38 ลบ.ม ทําการบดอัดถนนตลอดสาย รายละเอียดตาม
มาตรฐานตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
4.ค่าปรับปรุงถนนสายซอยกํานันทิ่น  หมู่ที่   12    ตั้งไว้   267,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงถนนสายซอยกํานันทิ่น หมู่ที่ 12 โดยการปรับเกรดช่วงที่ 1 ถนนกว้างเฉลี่ย  
3.00  เมตร  ยาว  70  เมตร   ใช้หินคลุกถมผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย 3.00   เมตร ยาว      
70  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  ช่วงที่ 2 ปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  ยาว  770  เมตร  
ใช้ดินลูกรังปนทรายยกระดับถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา  0.10   เมตร 
ปริมาณดินลูกรังปนทรายไม่น้อยกว้าง 308  ลบ.ม.  ใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย      
4.00 เมตร  ยาว  770  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,290  ตร.ม    
ใช้หินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า  329  ลบ.ม  ทําการบดอัดถนนตลอดสาย  รายละเอียดตาม
มาตรฐานข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
5.ค่าปรับปรุงถนนสายสํานักแขก - ปลักดุก   หมู่ที่  11    ตั้งไว้  62,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าปรับปรุงถนนสํานักแขก – ปลักดุก  หมู่ที่  11  โดยการปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย  
5.00  เมตร  ยาว  350  เมตร     ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย   4.00  เมตร   
ยาว  350  เมตร หนาเฉลี่ย  0.08 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,400  ตร.ม ใช้
หินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า  112  ลบ.ม  ทําการบดอัดถนนตลอดสาย  รายละเอียดตาม
มาตรฐานตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน   
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6.ค่าปรับปรุงถนนสายสํานักแขก   หมู่ที่   11   ตั้งไว้   62,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าปรับปรุงถนนสายสํานักแขก  หมู่ที่  11  โดยการปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร        
ยาว  350  เมตร  ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย     4.00  เมตร  ยาว  350  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.08 ม.  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,400  ตร.ม  ใช้หินคลุกจํานวน  
ไม่น้อยกว่า   112  ลบ.ม  ทําการบดอัดถนนตลอดสาย  รายละเอียดตามมาตรฐานตาม
ข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
7.ค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  15  ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้  130,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  15 โดยการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมงานทาสี
ภายในและสีภายนอก  งานไฟฟ้า  รายละเอียดตามข้อกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  
เหตุผล   เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  ความว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหนึ่งปี... ”    

ประธานสภา  สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม 
(นายอําพร  พรหมทอง ส.อบต.ม.๑๓)   แจ้งว่า อบต.ท่าข้ึน  มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายทุกปี  จึงขอให้ฝ่ายบริหาร

ติดตามการปฏิบัติงาน  เพราะมีทั้งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ซ่ึงเป็นโครงการเก่ียวกับไฟฟ้าและถนน  จึงขอให้ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานให้รวดเร็วกว่านี้ 

ที่ประชุม 
(นายประจักษ์  เทพรักษ์ ส.อบต.ม.๑๒)   แจ้งว่า  ขอให้ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพราะปัจจุบัน

จํานวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เทคโนโลยีทันสมัย  แต่การปฏิบัติงาน
ยังล่าช้า  ซ่ึงมีผลกระทบด้านการพัฒนาจะไม่เป็นไปตามห้วงเวลา  ทําให้ราษฎรได้รับ
ความเดือดร้อน  ซ่ึงสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับราษฎร ต้องเป็นผู้ตอบคําถาม
ให้แก่ราษฎร  ซ่ึงเห็นใจฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ที่มีจํานวนมาก  
และยังต้องมากํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   

ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต ส.อบต.ม.๗)    แจ้งว่า โครงการจัดซ้ือชุดไมค์ประชุม ขอให้เร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนที่สมาชิกสภา อบต.

จะหมดวาระ   
ที่ประชุม 
(นายทรงญาณ  ทองมี ส.อบต.ม.๑๔) สอบถามว่า  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ได้ดําเนินการแล้วหรือไม่  
ที่ประชุม 
(นายเปร่ือง  เมืองจันทร์ ส.อบต.ม.๑๐)  แจ้งว่า  การตรวจงานจ้างที่มีประชาคม จํานวน ๒ คน  ควรทําหนังสือแจ้งให้รับรู้ทั้ง 

๒ คน  และต้องไปตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ดําเนินการให้พร้อมเพรียงกัน   หากนําไปให้
ประชาคมลงชื่อตรวจรับงานภายหลังจะไม่ถูกต้อง  ซ่ึงอาจจะเป็นคดีความได้ 

 โครงการที่ไม่สามารถตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้  ควรทําเป็นบันทึกข้อความ
ให้ถูกต้อง  และมีการจดรายงานการประชุมด้วย 

 โครงการในปีที่ผ่านมา  ทําไมไม่ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ หรือดําเนินการตามที่
งบประมาณตั้งไว้  เพราะมีการโอนเพิ่มงบประมาณเป็นประจํา  
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 การกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นอํานาจหน้าที่ของนายก อบต. ใช่หรือไม่ 

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.ท่าข้ึน  ฝากขอบคุณมายังสภา 
อบต.ท่าข้ึน  ที่ให้ความสําคัญเร่ืองการป้องกันภัยและเร่ืองกู้ชีพกู้ภัย 

ที่ประชุม 
(นายวีรศักด์ิ  ไพนุพงค์ รองนายก อบต.ท่าข้ึน)  กล่าวชี้แจงว่า กรณีเรื่องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หากเป็นการจ่ายขาด

เงินสะสมไม่ต้องขออนุมัติต่อสภา    
ที่ประชุม 
(นายอําพร  พรหมทอง ส.อบต.ม.๑๓)   แจ้งว่า ในการชี้แจงว่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ ๑๔ อยู่ในรายการ

จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ควรให้หน่วยงานส่วนการคลังหรือหน่วยงานส่วนโยธาเป็นผู้ชี้แจง 
ที่ประชุม 
(นายสุริยัน  สบเหมาะ ส.อบต.ม.๘) สอบถามว่า  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ มีอยู่ในรายการจ่ายขาดเงินสะสม

หรือไม่  และได้ดําเนินการแล้วหรือไม่  
ประธานสภา    สั่งพักการประชุม ๑๕ นาที    
 

พักการประชุม ๑๕  นาที 
 

เม่ือครบเวลาพักประชุมเลขานุการสภาขอเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
ประธานสภา    ขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลังชี้แจง 
ที่ประชุม 
(นางสาววิไล  ชลสาคร  หัวหน้าส่วนการคลัง) กล่าวชี้แจงว่า กรณีโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๔  

ตั้งอยู่ในหมวดเงินอุดหนุน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔   จะตอ้ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยังไม่ส่งประมาณการมาให้ อบต.ท่าข้ึน  และในรายการเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า  
มีหมู่ที่ ๘   จํานวน  ๒ รายการ  , หมู่ที่ ๙  จํานวน  ๑ รายการ , หมู่ที่ ๑๑ จํานวน ๑ รายการ  
และหมู่ที่ ๑๔ จํานวน  ๒ รายการ   สําหรับโครงการส่วนใหญ่จะประกาศสอบราคาจัดจ้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้ทําสัญญาจ้าง 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา)  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๒๕ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๒  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๗  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๑  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๒  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา) 
 

๕.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณี
ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน   ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (หน่วยงาน ส่วนโยธา)  

ประธานสภา    ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา) 
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ที่ประชุม 
(นายวีรศักด์ิ  ไพนุพงค์ รองนายก อบต.ท่าข้ึน)  กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ    ขออนุมัติพิจารณากันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  ๑  โครงการ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  หน่วยงาน ส่วนโยธา  ดังนี้  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
     ประเภทถนน 
      ค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุนทร –บ้านนายวชิร  หมู่ที่ 4  ตั้งไว้ 22,000  บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร  ใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  ใช้หินคลุกจํานวน     
ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. พร้อมทําการบดอัดตลอด เป็นเงิน 22,000 บาท  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 
เหตุผล   เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  วรรคสอง  ความว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว  
ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี” 

ประธานสภา  สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา)  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๒๖ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๑  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๗  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๑  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๒  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน ส่วนโยธา) 
 

๕.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณี
ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน   ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (หน่วยงาน สํานักงานปลัด)  

ประธานสภา    ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน สํานักงานปลัด) 

ที่ประชุม 
(นายวีรศักด์ิ  ไพนุพงค์ รองนายก อบต.ท่าข้ึน)  กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ    ขออนุมัติพิจารณากันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  ๑  โครงการ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้   
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       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน   หน่วยงาน  สํานักงานปลัดฯ   ตั้งจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  รายการ ชุดไมค์ประชุม  ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐  บาท    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดไมค์ประชุมสําหรับห้องประชุมสภา  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและงานกิจกรรมของสภา อบต.ท่าข้ึน 
เหตุผล   เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  ความว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหนึ่งปี... ”    

ประธานสภา  สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่   
ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต  ส.อบต.ม.๗)    สอบถามว่า รายการจัดซ้ือชุดไมค์ประชุม จะสามารถดําเนินการจัดซ้ือได้ทันก่อนหมดวาระ

การดํารงตําแหน่งหรือไม่ 
ประธานสภา  แจ้งว่า  ได้ติดตามทวงถามการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะให้ดําเนินการให้เสร็จ

เรียบร้อยภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และเสียดายโครงการที่ตกหล่นหลายรายการที่มีการ
ประมาณการราคาน้อยเกินไป  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้   และสอบถามที่ประชุม    
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน สํานักงานปลัด)  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๒๓ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๔  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๗  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๑  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๒  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ไปเบิกจ่ายงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  (หน่วยงาน สํานักงานปลัด) 
 

๕.๔ ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตําบลท่าขึ้น  ที่ดํารง
ตําแหน่งสมาชิกสภา อบต.ท่าขึ้น  แทนตําแหน่งเดิมที่ครบวาระ  

ประธานสภา    แจ้งว่า  เป็นการแจ้งญัตติด้วยวาจา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๓๙  การเสนอญัตติด้วยวาจา  ให้นําความ 
ในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักประกัน
สุขภาพตําบลท่าข้ึน ที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน ชุดเดิม จะครบวาระในตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร ๒ ปี   ในวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔  ซ่ึงชุดเดิมประกอบด้วย      
นายดิเรก  สีแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  และนายบุญณรงค์  นคราวงศ์  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่ ๙  จึงขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตําบลท่าข้ึน   
ชุดใหม่  

ที่ประชุม 
(นางสาววิยะดา  บัณฑิต  ส.อบต.ม.๒) แจ้งขอเสนอ  นายดิเรก  สีแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  และนายบุญณรงค์  นคราวงศ์   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  เป็นคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตําบลท่าข้ึน คงเดิม 
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ประธานสภา  สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตําบลท่าข้ึน  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๒๖ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๑  เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๗  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๑  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๒  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตําบลท่าข้ึน ที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน   

 

ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานสภา  สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่   
ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต  ส.อบต.ม.๗)  กล่าวขอบคุณ  ฝ่ายบริหาร , สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมประสานงาน       

ให้ราษฎรในตําบลท่าข้ึนได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบอุทกภัย  
ที่ประชุม 
(นายประจักษ์  เทพรักษ์  ส.อบต.ม.๑๒) กล่าวขอบคุณ บุคคลที่มีส่วนในการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับ     

ความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย 
ที่ประชุม 
(นายวิเชศ  ใจดี  ส.อบต.ม.๑๐)  สอบถามว่า  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่ได้รับการอนุมัติ

แล้วนั้น  ปรากฏว่าหมู่ที่ ๑๐  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสองแสนกว่าบาท  ซ่ึงยังตกหล่น
รายการประปาหมู่บ้าน  ประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท  จะดําเนินการอย่างไร  

ประธานสภา   แจ้งว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  นายอําเภอได้ลงนามอนุมัติ  
จึงมีผลบังคับใช้   ในกรณีของหมู่ที่ ๑๐  จะนําเร่ืองปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร  เพื่อขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  , แจ้งเชิญร่วมงานศพบิดาของ 
นายอนุชา  คาวินพฤกษ์  ซ่ึงเป็นนักกีฬาฟุตบอลของหมู่ที่ ๕  ที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลท่าข้ึนคัพ
เป็นประจําทุกปี    และสอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มี  
จึงขอปิดประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

                       บุญณรงค์  นคราวงศ์ 
          (นายบุญณรงค์  นคราวงศ์) / ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
 

               ธงชัย  นลิวัล 
             (นายธงชัย  นลิวัล)    / ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 


