
(ร่าง) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น 
สมัยวิสามัญ    สมัยที่ ๓  คร้ังที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔ 

วันที่  ๒๒   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    เวลา  ๐๙.๐๐   น. 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น   

…………………….. 
ผู้เข้าประชุม    ๒๑   คน 
๑.  นายธงชัย  นลิวัล      ตําแหน่ง  ประธานสภา 
๒.  นายเจตกร  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑ 
๓.  นางสาววิยะดา  บัณฑิต  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๔.  นายดล  มณ ี   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๒ 
๕.  นายสุภักดิ์  เรืองฤทธิ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๖.  นายดิเรก  สีแก้ว     ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๗.  นายคมสันต์  พรมว ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๘.  นายธีรวุฒิ  ยุตธิรรม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๙.  นายวิชัย  แก้วแกม   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๐.  นายบุญโชค  ไชยรัตน ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๑๑.  นางสาวมาริษา  ชาญณรงค์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
๑๒.  นายสุริยัน  สบเหมาะ   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๑๓.  นายวิเชศ  ใจด ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๑๔.  นายเปร่ือง  เมืองจันทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๐ 
๑๕  นายนิตติรัตน์  เพ็งจนัทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๑ 
๑๖.  นายบุญพา  ตรึกตรอง ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๑๗.  นางล่วน  ณ นคร    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
๑๘.  นายทรงญาณ  ทองมี  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
๑๙.  นายนนัทชัย  หนูน้อย  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๔ 
๒๐.  นายอัทธณีย์  คํากลัน่  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
๒๑.  นายบุญรักษ์  เซ่งล้าํ  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
 

ผู้ลาการประชุม  ๕  คน 
๑.  นายบุญณรงค์  นคราวงศ์     ตําแหน่ง  เลขานุการสภา 
๒.  นายวิเชียร  ขําคม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๘ 
๓.  นายโสภณ  เมืองจนัทร์   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๙ 
๔.  นายประจักษ์  เทพรักษ ์ ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
๕.  นายอําพร  พรหมทอง  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๓ 
 

ผู้ขาดการประชุม  ๔  คน 
๑.  นายจรูญ  วัชรกาฬ  ตําแหน่ง  รองประธานสภา 
๒.  นายพรชัย  วงศ์มี   ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๓.  นายอุดร  ชาญณรงค์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๔.  นายพนา  เชาวลิต         ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๗ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๙  คน 
๑.  นายบุญโชค  แก้วแกม  ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 
๒.  นางสาวสุพรรณี  มาสวัสดิ ์ ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลทา่ข้ึน 
๓.  นางมณฑิรา  กุนาคํา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลดั 
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๔.  นางสาววิไล  ชลสาคร  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลงั 
๕.  นางวันเพ็ญ  โปรักษ ์  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  นายณฐกิจพนธ์  สวัสดิสาร ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.  นายจิรศักดิ์  สันโดด  ตําแหน่ง  เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘.  นายสุทนิ  มะยะเฉียว  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙.  นางเกษร  เพ็งจันทร์  ตําแหน่ง  ผูช้่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                   เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม   ประธานสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมมีจํานวนครบองค์ประชมุ  จงึ
เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม   และประธานสภาได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา    แจ้งว่า  เนื่องจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  ติดภารกิจเดินทาง    

ไปราชการ  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๑๐  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“ ในการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน  หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้นําความในข้อ ๑๓ 
และข้อ ๒๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วย
วิธีการยกมือ”     

   ดังนั้น วันนี้จึงมีความจําเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว  เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบฯ  จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน เสนอชื่อเลขานุการสภา อบต.ท่าข้ึน ชั่วคราว  
พร้อมผู้รับรอง จํานวน ๒ คน 

ที่ประชุม 
(นางดิเรก  สีแก้ว  ส.อบต.ม.๓) แจ้งขอเสนอ   นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม   ส.อบต.ม.๔   เป็นเลขานุการสภา อบต.ท่าข้ึน ชั่วคราว         

ผู้รับรองคือ  ๑. นายเจตกร  บัณฑิต  ส.อบต. ม.๑    ๒. นายทรงญาณ  ทองมี  ส.อบต.ม.๑๔ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้  นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  ส.อบต.ม.๔  เป็นเลขานุการสภา อบต.ท่าข้ึน ชั่วคราว          
ที่ประชุม รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ ๒         การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  (สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒   ประจําปี ๒๕๕๔      
เม่ือวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔) 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วหรือไม่      
เม่ือไม่มี  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓            กระทู้ถาม 
ประธานสภา แจ้งว่า  ไม่มีสมาชิกสภาแจ้งกระทู้ซักถาม ถือว่าสมาชิกสภาไม่มีเร่ืองที่จะกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔            เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภา สอบถามว่า คณะกรรมการสภาท้องถ่ินท่านใดจะชี้แจงเร่ืองที่พิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่  

เม่ือไม่มี  ถือว่าคณะกรรมการสภาท้องถ่ินไม่มีเร่ืองที่จะชี้แจงเร่ืองที่พิจารณาเสร็จแล้ว  
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ระเบียบวาระที่ ๕            เร่ืองที่เสนอใหม่ 
๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๑ 

ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี ๑ 

ที่ประชุม 
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ  เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)(เพิ่มเติม) 
ฉบับที่ ๑ 
เหตุผล   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ 
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒ วรรคสอง  “สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป” 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑  โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๑๙ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๒ เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๑  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๕  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๔  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ 
 

๕.๒ ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ที่ประชุม  
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ   เพื่อเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เหตุผล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ถือว่ารับทราบ 
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ประธานสภา    สั่งพักการประชุม ๑๕ นาที  เนื่องจากไฟฟ้าดับ   
 

พักการประชุม ๑๕  นาที 
 

เม่ือครบเวลาพักประชุมเลขานุการสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
 

๕.๓ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภา    เนื่องจากฝนตกทําให้ไฟฟ้าดับและไม่ทราบว่าไฟฟ้าจะสว่างเม่ือไร  จึงขอดําเนินการประชุมสภาต่อ  

และเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ที่ประชุม  
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กล่าวชี้แจงว่า  

หลักการ  เพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    เหตุผล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
ระเบียบกฎหมาย  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา  ๕๘/๕   
วรรคห้า  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี 
วรรคหก  คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย   ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย   ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ถือว่ารับทราบ 
 

๕.๔ ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น  
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๕   

ประธานสภา    ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ที่ประชุม  
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  
เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน     งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
รายการ จัดซ้ือเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ  จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท    เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดซ้ือเรือท้องแบนเคร่ืองยนต์และวัสดุ – อุปกรณ์กู้ชีพประจําเรือ  จํานวน  ๑  ลํา 
ขอแก้ไขเป็น    
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน     งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
รายการ จัดซ้ือเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจ่ายเป็น        
ค่าจัดซ้ือเรือท้องแบนเคร่ืองยนต์และวัสดุ – อุปกรณ์ประจําเรือ  จํานวน ๓ ลํา  มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๑. เรือไฟเบอร์กล๊าสท้องลอนคู่  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓.๗๐  เมตร  จํานวน  ๒  ลํา 
    คุณสมบัติทั่วไป 

เรือท้องลอนคู่ก่ึงแบน   ทําด้วยไฟเบอร์กล๊าส  สามารถใช้งานทั่วไป  และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมมีการทรงตัวดี  อายุการใช้งานสูง  มีน้ําหนักเบา  เคลื่อนย้ายสะดวก 
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    คุณสมบัติเฉพาะตัวเรือ 
    ๑.  ความยาวตลอดตัวเรือ     ไม่น้อยกว่า ๓.๗๐    เมตร 
    ๒.  ความกว้างกลางลําเรือ   ไม่น้อยกว่า ๑.๔๐    เมตร 
    ๓.  ความสูงกลางลําเรือ   ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐    เมตร 
    ๔.  สามารถบรรทุกผู้โดยสาร  ไม่น้อยกว่า ๖      คน 
    ๕.  มีหูจับสแตนเลส   ไม่น้อยกว่า ๕     อัน 
    ๖.  ขอบเรือมียางกันกระแทก 
    ๗.  เคร่ืองยนต์ชนิดหางยาว   ไม่น้อยกว่า ๕   Hp 
    ๘.  ไม้พาย      จํานวน  ๒   อัน/ลํา    
    ๙.   เสื้อชูชีพ      จํานวน  ๖       ตัว/ลํา 
    ๑๐. ห่วงยาง      จํานวน  ๔       ชุด/ลํา 
    ๑๑. เชือกประจําเรือ  ความยาว ๑๐ เมตร จํานวน  ๑        เส้น/ลํา 

๒. เรือไฟเบอร์กลาสท้องลอนคู่ ความยาวไม่น้อยกว่า  ๔.๒๐  เมตร  จํานวน  ๑  ลํา 
    คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นเรือท้องลอนคู่ก่ึงแบน  ทําด้วยไฟเบอร์กลาส  สามารถใช้งานทั่วไปหรือตรวจการ                    
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม  มีการทรงตัวดี  อายุการใช้งานสูง  มีน้ําหนักเบา  
เคลื่อนย้ายสะดวก 

    คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๑.  ความยาวตลอดตัวเรือ   ไม่น้อยกว่า ๔.๒๐    เมตร 
    ๒.  ความกว้างกลางลําเรือ   ไม่น้อยกว่า ๑.๔๐    เมตร 
    ๓.  ความสูงกลางลําเรือ   ไม่น้อยกว่า ๐.๔๐    เมตร 
    ๔.  สามารถบรรทุกผู้โดยสาร  ไม่น้อยกว่า ๑๐     คน 
    ๕.  มีหูจับสแตนเลส      ไม่น้อยกว่า ๕     อัน 
    ๖.  ขอบเรือมียางกันกระแทก 
    ๗.  เคร่ืองยนต์ชนิดหางยาว   ไม่น้อยกว่า   ๑๓   Hp 

๘.  ไม้พาย      จํานวน  ๒   อัน   
    ๙.  เสื้อชูชีพ      จํานวน  ๑๐       ตัว 
    ๑๐. ห่วงยาง      จํานวน  ๔        ชุด 
    ๑๑. เชือกประจําเรือ  ความยาว ๑๐ เมตร จํานวน  ๒       เส้น 
   เหตุผล เนื่องจาก  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  มีข้อความที่เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์  จึงจําเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเพื่อให้ถูกต้อง 
ระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวด        
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  เร่ือง  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ      จํานวน  ๑๙ เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -  เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    ๒ เสียง 
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ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  จํานวน  ๒๑  คน   ลาประชุม 
จํานวน  ๕  คน    ขาดประชุม  จํานวน  ๔  คน   จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานสภา  สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่   
ที่ประชุม  
(นายบุญโชค  แก้วแกม นายก อบต.ท่าขึ้น)   แจ้งการประชุมนายก อบต.ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อคัดเลือก ก.อบต. 

แทนนายก อบต.รายเดิมที่หมดวาระ  เนื่องจากยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล  ปรากฏว่า
นายก อบต.ไม้เรียง ได้รับการคัดเลือก  หากสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเร่ืองการโอน 
(ย้าย)   บรรจุแต่งตั้ง  สามารถสอบถามมายัง อบต.ท่าข้ึน  เพื่อประสานไปยัง ก.อบต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดย ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประชุมทุกวันที่ ๒๕ 
ของเดือน  จึงต้องส่งเร่ืองมายัง อบต.ท่าข้ึน ก่อน เพื่อนําเร่ืองเสนอจังหวัดต่อไป  

ประธานสภา  แจ้งว่า  ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ทางขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะมาให้บริการ
สอบใบขับข่ี  สามารถสมัครได้  ณ หาดทรายแก้ว  หมู่ที่ ๑  โดยนําหลักฐานสําเนาบัตร
ประชาชนและใบรับรองแพทย์มาแนบ   หากท่านใดสนใจรีบสมัครด่วนก่อนวันสอบ
ใบขับข่ี   และขอนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  
คร้ังที่ ๒  ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม อบต.ท่าข้ึน 

ที่ประชุม 
(นายธีรวุฒิ  ยุติธรรม  เลขานุการสภาฯ) แจ้งว่า   ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ทางหมู่ที่ ๔  ตําบลท่าข้ึน   จะดําเนินการจัดงาน   

๕  ธันวามหาราช  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ท่าข้ึน   จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน  และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้ึน ทุกท่าน ร่วมงานดังกล่าว  โดยมีกิจกรรม
ตั้งแต่ช่วงเช้า  คือ  เวลา ๐๖.๐๐ น.  จะมีวิ่งเทิดพระเกียรติฯ   ช่วงกลางวันมีกิจกรรม
การแข่งขันต่าง ๆ  และช่วงคํ่ามีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  และแสดงดนตรี 

ประธานสภา   สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกทา่นใดขออภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มี  จึงขอปิดประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
                         ธีรวุฒิ  ยุตธิรรม 

             (นายธีรวฒุิ  ยุติธรรม) / ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
 

               ธงชัย  นลิวัล 
             (นายธงชัย  นลิวัล)    / ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 

ลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๑.นายอําพร พรหมทอง   (ลงชือ่)………………..…. 
๒.นายธงชัย  นลิวัล        (ลงชือ่)………………..….. 
๓.นายโสภณ เมืองจนัทร์  (ลงชือ่) ………………..…. 
๔.นายวิชัย  แก้วแกม      (ลงชือ่) ………………..…. 


