
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าขึ้น 

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓  ประจาํปี  ๒๕๕๔ 
วันที่  ๑๔  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

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

ผู้เข้าประชุม    ๒๗   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.  นายคมสันต์  พรมว ี    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๙.  นายพรชัย  วงศ์มี     ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๐.  นายวิชัย  แก้วแกม    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๕ 
๑๑.  นายบุญโชค  ไชยรัตน ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๖ 
๑๒.  นายอุดร  ชาญณรงค์         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.  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.  นายบุญรักษ์  เซ่งล้าํ    ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
๒๗.  นายอัทธณีย์  คํากลัน่  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๕ 
 

ผู้ขาดการประชุม  ๓  คน 
๑.  นายดิเรก  สีแก้ว  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๓ 
๒.  นายธีรวุฒิ  ยุตธิรรม  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๔ 
๓.  นายบุญพา  ตรึกตรอง  ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทา่ข้ึน  ม.๑๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๕  คน 
๑.  นายวีรศักดิ์  ไพนพุงค์  ตําแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
๒.  นายอัมภันต์  หนูน้อย  ตําแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 
๓.  นางสาวสุพรรณี  มาสวัสดิ ์ ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลทา่ข้ึน 
๔.  นายอุทัย  จุลบล  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา 

๕.  นางมณฑิรา  กุนาคํา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลดั 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
    เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมมีจํานวนครบองค์ประชุม  จึงเชิญ
สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม  และประธานสภาได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา    แจ้งว่า  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึนได้ติดประชุมเร่ืองศูนย์เรียนรู้  ICT  

ชุมชน  จึงมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  รักษาราชการแทน ใน
การเข้าประชุมสภาคร้ังนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒         การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  (สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๔      
เม่ือวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔) 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วหรือไม่   
ที่ประชุม 
(นายทรงญาณ  ทองมี  ส.อบต.ม.๑๔) กล่าวว่า  รายงานการประชุมสภาคร้ังที่แล้ว  ได้กล่าวถึงเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 

ชํา รุดเสียหาย   และประธานสภาได้แจ้งว่าจะดําเนินการประสานงานเก่ียวกับ          
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดเสียหาย  ซ่ึงไม่ปรากฏในรายงานการประชุมคร้ังที่
แล้ว  จึงขอให้เพิ่มเติม  

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมคร้ังที่แล้วหรือไม่  เม่ือไม่มี
ผู้ใดขอแก้ไข    จึงขอมติที่ประชุม   โดยวิธีการยกมือ  

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ      จํานวน  ๒๗  เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -   เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    -   เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน จํานวน  ๒๗  คน  จึงถือว่ารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว   สมัยวิสามัญ   สมัยที่ ๑  ประจําปี  ๒๕๕๔  เม่ือวันที่      
๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓            เร่ืองแจ้งเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    

ประธานสภา    ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน ชี้แจง 
ที่ประชุม 
(นายวีรศักด์ิ  ไพนุพงค์ รองนายก อบต.ท่าข้ึน)  กล่าวชี้แจงว่า     

หลักการ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน   ๑,๖๘๘,๐๐๐  บาท  เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงเป็นโครงการที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตตําบลรายละเอียดมีดังนี้   
 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินงานตามข้อเสนอของประชาชนในท้องถ่ิน    
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มเตย  หมู่ที่ ๒   ตําบลท่าข้ึน   ตั้งไว้   
๒๑๔,๐๐๐   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร   ยาว 
๑๐๕  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๒๐  ตร.ม   ไหล่ทางลงหิน
คลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามมาตรฐาน
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน ๑ ป้าย   
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 ๒. 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   
 ๓. 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  ผนังเรียง
หินใช้ลวดตาข่ายชนิดแบบข้ึนรูปด้วยการถัก ผูกเป็นแท่งลูกบาศก์เพื่อบรรจุหิน และ
รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย    
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยยายพัน  หมู่ที่ ๖   
ตําบลท่าข้ึน   ตั้งไว้  ๑๖๓,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๘๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่   
ไม่น้อยกว่า  ๓๒๐  ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย     
 ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - ทุ่งแฝด   หมู่ที่ ๗  
ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้ ๑๙๔,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร     ยาว ๙๕ เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม  ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐ เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร 
รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย  
 ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านทางลึก 
หมู่ที่ ๑๐ ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้  ๑๑๒,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๕  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  ตร.ม   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร    
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าข้ึน   และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   
 ๗. 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    
 ๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเทวดาราม - บ้านทางข้ึน  
หมู่ที่๑  ตําบลท่าข้ึน  ตั้งไว้  ๑๓๖,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร    
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  ตร.ม   ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย   
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๐.๑๕  เมตร    รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน ๑ ป้าย   

๙. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตําบลท่าข้ึน ตั้งไว้   
๑๓๔,๐๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  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 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ณ   หมู่ที่  ๑๓   ตําบลท่าข้ึน   อําเภอท่าศาลา    จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เหตุผล  เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎรในเขตหมู่บ้านและตําบล
และแก้ไขปัญหาน้ํา ท่วมขังในพื้นที่   
 เงินสะสม ณ วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  มีจํานวน ๘,๒๒๕,๘๒๐.๙๑  บาท   
กับเงินได้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆจํานวน   ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท   คงเหลือเงินที่สามารถ   
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้  ๕,๑๒๕,๘๒๐.๙๑  บาท 
ระเบียบข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือตามที่
กฎหมายกําหนด   
 (๒)  ได้ส่งเงินสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว... 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ      
จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึง     
ถึงสถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภา    สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   โดยวิธีการยกมือ 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ      จํานวน  ๒๗  เสียง      
ไม่เห็นชอบ    จํานวน    -   เสียง      
งดออกเสียง     จํานวน    -   เสียง 
ทั้งนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน จํานวน  ๒๗ คน  ขาดประชุม จํานวน  
๓ คน  จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เร่ือง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    

 

ประธานสภา    สั่งพักการประชุม ๑ ชั่วโมง    
 

พักการประชุม ๑ ชั่วโมง 
 

เม่ือครบเวลาพักประชุมเลขานุการสภาขอเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุม 
(นายทรงญาณ  ทองมี  ส.อบต.ม.๑๔) แจ้งว่า ตามที่โครงการที่ได้ประกาศสอบราคาจ้างไปแล้ว ถนนสายในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑๔ 

ตําบลท่าข้ึน   อยากทราบว่าจะเร่ิมดําเนินการเม่ือไหร่  
ที่ประชุม 
(นายดล  มณี  ส.อบต.ม.๒)  แจ้งว่า  ไฟฟ้าส่องทางซ่ึงมีการซ่อมแซมแล้วนั้น  แต่เกิดความชํารุดเสียหาย   จะได้

ดําเนินการซ่อมแซมอีกคร้ังเม่ือไหร่ 
ที่ประชุม 
(นายเปร่ือง  เมืองจันทร์  ส.อบต.ม.๑๐) แจ้งว่า  ตามที่ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินวิสามัญ  จํานวน     

๑๒ ฝ่าย ๆ ละ ๕ คน  มีหน้าที่อย่างไร  เช่น  เร่ืองการจัดงานต่าง ๆ ขอเรียนถามว่า
แต่งตั้งไว้เท่านั้นหรืออย่างไร   ซ่ึงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สมควรที่จะได้เข้าร่วม
กิจกรรม  โดยการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ดํารงตําแหน่งมาเกือบครบ ๔ ปี  
ซ่ึงอีกไม่นานก็จะครบวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา  จะให้ดําเนินการอย่างไรให้เป็น
รูปธรรมได้ 

ประธานสภา กล่าวว่า  การดําเนินการที่จะให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  และ        
การตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเก่ียวกับงานฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต ส.อบต.ม.๗)  สอบถามว่า  เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1. ตามที่หน่วยงานส่วนการคลังได้ดําเนินการเปิดซองสอบราคาโครงการไปแล้ว  ขอ
สอบถามหน่วยงานส่วนการคลัง  ฝ่ายพัสดุ  เนื่องจากราษฎรประสบความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก  จะเร่งดําเนินการโดยเร็วได้เม่ือไหร่     
2. คณะกรรมการสภาท้องถ่ินวิสามัญ    ซ่ึงมีการคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒   ซ่ึงผมได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ  ฝ่ายท่องเที่ยวและกีฬา  
คราวก่อนเร่ืองเก่ียวกับกิจกรรมกีฬาก็ไม่เรียกคณะกรรมการมาร่วมปรึกษาหารือ  และ
เร่ืองการจัดงานของดีท่าข้ึน  ปี ๒๕๕๔   ปลัด อบต.ท่าข้ึน  สอบถามเร่ืองการขาย
พวงมาลัยสาวงาม  ซ่ึงไม่สมควรจะสอบถาม  และไม่ได้สอบถามว่าการจัดกิจกรรม
เรียบร้อยดีหรือไม่  

ที่ประชุม 
(นายอุทัย  จุลบล  หัวหน้าส่วนโยธา) แจ้งว่า  ได้รับทราบว่าโครงการที่ประกาศสอบราคาจ้างได้ผู้รับจ้างรายใด  ซ่ึงเวลา

ล่วงเลยมาแล้วประมาณ ๒ – ๓ เดือน ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างไร  เม่ือ
สอบถามผู้รับจ้างได้ให้ข้อมูลมาก็แจ้งให้สมาชิกสภาทราบตามที่ได้รับทราบมาเช่นกัน  
และปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗  ได้สอบถามไปแล้ว ได้รับคําตอบวา่ผูรั้บจา้ง
ยอมรับสภาพการถูกปรับกรณีดําเนินการล่าช้า    และตามที่สมาชิกสภา อบต.ท่าข้ึน  หมู่ที่ ๑๐  
แจ้งให้ทราบว่ามีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินวิสามัญ  ฝ่ายคมนาคม  และมีคณะผู้บริหาร  
ร่วมอาสาเข้ามาช่วยประสานงาน    หน่วยงานส่วนโยธามีความยินดีและขอบคุณทุกฝ่าย
ที่จะเข้ามาร่วมประสานงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์     

ที่ประชุม 
(นายอําพร  พรหมทอง  ส.อบต.ม.๑๓) แจ้งว่า  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินวิสามัญ  จํานวน ๑๒ ฝ่าย ๆ ละ ๕ คน ที่ได้รับ

การคัดเลือก  คณะกรรมการสภาท้องถ่ินที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย  ไม่จําเป็นต้องทํา
หนังสือขอร่วมกิจกรรมหรือร่วมตรวจสอบงาน   เพราะสามารถร่วมกิจกรรมหรือ      
ร่วมตรวจสอบได้เลย   
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ที่ประชุม 
(นายเปร่ือง  เมืองจันทร์  ส.อบต.ม.๑๐) แจ้งว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน  ข้อ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน   
มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน  
แล้วรายงานต่อสภาท้องถ่ิน 

 สภาท้องถ่ินอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถ่ิน   เป็นกรณีพิเศษ  
ที่ประชุม 
(นายวิเชียร  ขําคม  ส.อบต.ม.๘) แจ้งว่า  งานของดีท่าข้ึน ปี ๒๕๕๔  เร่ืองสิ่งของที่ราษฎรนํามาจัดตกแต่งภายในซุ้มได้  

สูญหาย  จะให้ดําเนินการอย่างไร หรือหามาตราการณ์ใดมาแก้ไขปัญหานี้ 
ประธานสภา แจ้งว่า  การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่าย

บริหาร  ซ่ึงสมัยก่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี  แต่ปัจจุบันยังมี
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  สมัยก่อนในคราวที่มีการประชุมสภา
จะต้องมีกําลังตํารวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย   เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการประชุมสภา 
ข้ันรุนแรงข้ึนได้  

ที่ประชุม 
(นายพนา  เชาวลิต ส.อบต.ม.๗)  แจ้งว่า  เม่ือวันที่ ๔ – ๕  มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้ร่วมกิจกรรมของ อบต.ท่าข้ึน  ซ่ึงมีการจัด

ห้องพักให้ราษฎรผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมกิจกรรมไม่เหมือนกัน   
ราษฎรต้องพักห้องรวม  แต่เจ้าหน้าที่ได้ห้องพักเป็นส่วนตัว  ทําให้ราษฎรเกิดความรู้สึก
ไม่เสมอภาค  แต่ดีใจที่ยังเห็นความสําคัญของราษฎรในการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
แต่ขอให้ดําเนินการอย่างเสมอภาคจะดีกว่านี้        

ที่ประชุม 
(นายทรงญาณ  ทองมี  ส.อบต.ม.๑๔) แจ้งว่า  ในการประชุมสภา ขอให้ปิดเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ  เนื่องจากเป็นการรบกวน

ระหว่างการประชุมสภา  
ประธานสภา กล่าวว่า  จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดทําสติกเกอร์ ห้ามพกอาวุธ และปิดเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ 

ในขณะเข้าห้องประชุมสภา   

ที่ประชุม 
(นายวิเชศ  ใจดี  ส.อบต.ม.๑๐)  แจ้งว่า  โครงการหมู่ที่ ๑๑  ตําบลท่าข้ึน  โดยผู้รับจ้างเป็นราษฎรหมู่ที่ ๑๐  ได้สอบถามว่า

งานที่ส่วนโยธาเข้าไปตรวจงานหากมีข้อแก้ไขอย่างไรขอให้แจ้งผู้รับจ้างได้รับทราบเพื่อ
ดําเนินการให้ถูกต้อง  เพราะจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการให้เสร็จลุล่วงได้   
และเบิกจ่ายค่าจ้างไม่ได้   โดยหน่วยงานส่วนโยธาไม่จําเป็นต้องตอบคําถามให้สมาชิก
สภาทราบ  แต่ขอให้แจ้งผู้รับจ้างทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม 
(นายอุทัย  จุลบล  หัวหน้าส่วนโยธา) แจ้งว่า  ขอให้สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้าน  จัดส่งโครงการของหมู่บ้านมาเพื่อ

สํารวจและประมาณการว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร   โดยจัดส่งโครงการเพื่อให้ทัน     
การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕   

ประธานสภา สอบถามที่ประชุม  มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายหรือไม่  เม่ือไม่มี  จึงขอปิดประชุม 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 

                       บุญณรงค์  นคราวงศ์ 
          (นายบุญณรงค์  นคราวงศ์) / ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้ึน 
               ธงชัย  นลิวัล 
             (นายธงชัย  นลิวัล)    / ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าข้ึน 


