
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2558  ครั้งที่ 1/2558  
_________________________ 

 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน 2558    ณ หอประชุมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเสม็ด เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2 โครงการ  พิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสม จ านวน 3 โครงการ 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2558  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน 2558  และเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว     
ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11   เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2558 

 ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ หอประชุมประจ าหม่่บาาน หม่่ที่ 2 ต าบลท่าเสม็ด 
 
ผ่ามาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต. อภิคม  ขวัญมิ่ง  
2 นายมนตรี  บุญวงค์ รองประธานสภา อบต. มนตรี  บุญวงค์  
3 นายใจเพชร  เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1 ใจเพชร  เดชบุญช่วย  
4 นายสอด  สามใหม่ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สอด  สามใหม่  
5 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
6 นายวัฒนชัย  ด้วงสง สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสง  
7 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3 สุพจน์  ชูถนอม  
8 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุบิน  บ ารุงช ู  
9 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โสภณ  แป้นประดิษฐ์  

10 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
11 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน ประกอบบุญ  
12 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
13 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภา ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
ผ่าไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2  ลา 
2 นายธ ารงค์   นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5  ลา 

 
ผ่าเขาาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  คงศรี นายก อบต. สุพจน์  คงศรี  
2 นายสังข์  จินดารักษ์ รองนายก อบต. สังข์  จินดารักษ์  
3 นายด ารงค์  ทองมะลิ รองนายก อบต. ด ารงค์  ทองมะลิ  
4 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน ์  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.00 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 12 คน 
ไม่มาประชุม 2 คน (ลา) ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน สมาชิกมาครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจางใหาท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

1. นายอ าเภอชะอวดได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤศจิกายน 2558 
ประกาศลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  
2. สมาชิกสภาฯ ได้ขอลาประชุมครั่งนี้ จ านวน 2 ท่าน คือ คุณจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภา อบต.ม 2 และคุณธ ารงค์  นกทวี สมาชิกสภา อบต.ม.5 
3. การประชุมสภาฯนอกสถานที่ ที่หอประชุมหมู่ที่ 2 วันนี้ซึ่งเป็นการด าเนินการครั้ง
แรก วัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมซึ่งเป็นสิทธิทางการเมือง 
- เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานของอบต.ด้วยการ

เปิดเผยโปร่งใส 
- เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดจะได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน

ตลอดถึงให้พ่อแม่พ่ีน้องได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนา
ต าบลท่าเสม็ดของเรา 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลาว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 (ขยายเวลา) ครั้ งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติม
ข้อความในหน้าไหน ขอเชิญครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม 7 

- ขอเพ่ิมเติมข้อความ หน้า 5 บรรทัดที่ 18 ซึ่งตั้งไว้ 3,000 บาท 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามท่ีคุณกุลเดช ขอเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุม ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติใหาแกาไขถาอยค า 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ท่านอ่ืนจะแก้ไขอีกมั๊ยครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯรับรอง
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  

ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระท่าถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการทาองถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแลาวเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5.1 ญัตติขอความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขอเชิญนายกชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นและ
รายละเอียดต่อท่ีประชม ขอเชิญครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ขอขอบคุณเจ้าของพ้ืนที่ ม.2 ขออนุญาตใช้เสียงตามสายและต้องขออภัยหาก
เสียงไปรบกวนทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ประกาศใช้ 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีมากมาย เมื่อวันเวลา สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดปัญหา ความ
เดือดร้อนเรื่องอ่ืน ที่เราไม่ได้รวบรวมไว้ในแผนพัฒนาสามปี จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม
แผนตามรายละเอียดในร่างแผน ขอให้สมาชิกได้ดูไปพร้อมๆกัน มีการเพ่ิม 4 
ยุทธศาสตร์ แยกได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ด้านการคมนาคม 
จ านวน 5 โครงการ 
- แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ จ านวน 6 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์เด็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบ จ านวน 
2 โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ 
- การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย จ านวน 1 โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1 โครงการ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1 โครงการ 

           ส่วนในรายละเอียดแต่ละโครงการ ขอให้สมาชิกได้ดู ซึ่งได้ปรากฎอยู่ในร่าง
แผนฯแล้ว ซึ่งการจัดท าร่างแผนฉบับเพ่ิมเติมครั้งนี้ ก็ได้ยึดหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนของอปท. 2548 ขอให้สมาชิกได้พิจารณา เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ว่ากันไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- นายกก็ได้ชี้แจงถึงหลักการเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนฉบับ
เพ่ิมเติมแล้ว ขอเชิญสมาชิกได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติต่อไป เชิญ
ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. 

- ตามร่างแผนพัฒนาสามปี ฉบับเพ่ิมเติม ถ้าดูแล้วโครงการที่เพ่ิมมีแต่ของหมู่ที่ 
1,3,4 แต่ละโครงการใช้งบประมาณเยอะ ซึ่งจริงๆแล้ว ความเดือดร้อนมีทุกหมู่บ้าน 
ขอให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนอนุมัติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- โครงการที่เข้าแผนสามปีฉบับเพ่ิมเติม ผมอ่านหมดแล้วส่วนมากเป็นโครงการ
ของฝ่ายบริหาร ของหมู่ที่ 6 ไม่ค่อยจะมี ผมคิดว่าการจัดงบฯต้องกระจายให้ทั่วทุกหมู่ 
โครงการก่อสร้างเหมืองพลังงานไฟฟ้า ผมว่าไม่น่าจะท ามีโครงการอ่ืนส าคัญกว่าที่ต้อง
ท า ส่วนโครงการประปาหมู่ที่ 4 ที่ได้มาก็เอาไปไว้ในป่าพรุ น่าจะเอามาไว้ที่หมู่ 6 ก็
ขอให้ประธานสภาฯ สมาชิกว่าไปทีละข้อ 

ที่ประชุม รับทราบ 
/ นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ขอให้สมาชิก ได้พิจารณาในเนื้อหาของร่างแผน เพ่ือความรวดเร็ว โครงการใด
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไป สมาชิกท่านอื่นจะอภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 

- ตามระเบียบวาระที่แจ้งมามีหลายญัตติให้นายกชี้แจงไปทีละญัตติ จากนั้น
สมาชิกได้อภิปราย พิจารณา และมีมติอย่างไรแล้ว ค่อยไปญัตติอ่ืนต่อ ขอเสนอแนะไว้
แค่นี้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ขอเชิญนายกครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ขอให้สมาชิกได้กลับไปดูแผนพัฒนาสามปี ที่สภาได้เห็นชอบและประกาศใช้
แล้ว ก็จะเห็นว่าได้บรรจุโครงการของทุกหมู่บ้านไว้ครอบคลุมแล้ว แต่ที่ได้เสนอร่าง
แผน 3 ปี ฉบับเพ่ิมเติมนี้  เนื่องจาดได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น คือ โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 4 และโครงการซ่อมแซมเหมือง
พลังงาน ม.6 งบประมาณ 4,000,000 กว่า หากเราไม่รับไว้ ท าให้ชาวบ้านเสีย
โอกาสในการพัฒนา ซึ่งเราได้พยายามของบอยู่หลายปีกว่าจะได้มา แต่ในการก่อสร้าง
ระบบประปา ได้งบมาเฉพาะค่าก่อสร้างระบบ แต่ยังขาดงบประมาณในการถมที่ ขยาย
เขตไฟฟ้า ในการใช้จ่ายเงินทุกประเภท ต้องมีโครงการปรากฏอยู่ในแผน ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องท าแผนเพิ่มเติม 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- ผมอยากถามว่าถ้าสภาฯจะเพ่ิมเติมโครงการอีกได้หรือไม่ เช่นถนนชลประทาน
สาย 6 จาก ม.2,6,4 เพราะเดือดร้อนมากตอนนี้ปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าวแล้ว       
ฝ่ายบริหารรับปากว่าจะท าให้แต่ยังไม่ท าเลย พอทวงถามอ้างว่าไม่อยู่ในแผน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายด ารงค์  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- ตามที่นายกได้มอบหมายให้ผมรับผิดชอบกองช่าง เรื่องถนนขอให้เป็นวาระ
อ่ืนๆ ผมค่อยชี้แจง ไม่ว่าเรื่องซ่อมถนน หินคลุก การซ่อมถนนชลประทาน ตอนนี้ผม
อยากให้พิจารณาในเรื่องที่บริหารเสนอมาให้เสร็จก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอให้สมาชิกได้ดูร่างแผน หน้าที่ 8 ข้อที่ 4 โครงการขุดลอกทางระบายน้ า
ถนนอบจ. – นางหลง ตั้งแต่ม.7 – ม.3 ไม่ทราบว่าจากช่วงไหนถึงช่วงไหน และ
โครงการที่ 5 ขุดลอกวัชพืชข้างถนนชลประทานสาย 7 ตั้งแต่บ้านหมอศักดิ์ – บางคูระ 
อยากทราบว่าโครงการนี้ด าเนินการไปบ้างแล้วหรือยัง และหน้าที่ 10 โครงการที่ 1 
ก่อสร้างที่ท้ิงขยะ ไม่ทราบว่าใช้พ้ืนที่ตรงไหน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต. ม.4 

- ขอให้สมาชิก ดูหน้าที่ 8 โครงการที่ 6 ขุดลอกคลองควนหมู่ 4 ผมว่าใช้
งบประมาณมาก และคลองสายนี้รถจะเข้าไปได้ยากมากน่าจะใช้แรงคน งบประมาณจะ
ได้ลดลง 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายด ารงค์  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- ตามท่ีสมาชิก ม.7 กล่าวมา โครงการขุดลอกวัชพืชข้างถนนชลประทานสาย 7  
/ เนื่องจากการ... 
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เนื่องจากการขุดลอกข้างถนนสายชะอวด – นางหลง จากชลประทานสาย 7 สาย 6 
ฝั่งตะวันตกนั้น จริงๆแล้วอยู่ในแผน 3 ปี ทุกครั้ง แต่ปีนี้ตกหล่นไป งบต าบลละ 5 ล้าน 
ที่ผ่านฝ่ายปกครอง ที่จะท าการขุดลอกนั้น ผมไม่มั่นใจว่าจะได้ท าหรือไม่ จึงขอเข้าแผน
ไว้ใหม่ ถ้าได้งบฝ่ายปกครอง ก็ถือว่าอบต.โชคดี ส่วนการขุดลอกสาย 7 ไม่อยู่ในแผน
แต่เป็นปัญหาเร่งด่วนต้องท าเพราะชาวบ้านที่ท าการเกษตร ม.3,7 ไม่ต้องจมอยู่ในน้ า 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ขอให้สมาชิกได้เปิดร่างแผนพัฒนาสามปี ฉบับเพ่ิมเติมตั้งแต่หน้า 5 แล้ว
พิจารณาไปเป็นรายข้อที่ละหน้า เพ่ือความรวดเร็ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- หน้าที่ 5 โครงการที่ 1 บุกเบิกถนนจากชลประทานสาย 6 ถึงบ้านนายภักดี 
หยิกซ้าย ม.4 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเท่าไหร่ โครงการที่2 
ปรับปรุงถนนบ้านนายสมชาย ม.1 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.01 เมตร 
ท าได้อย่างไรขอให้สมาชิกได้ดูด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- โครงการที่ 1,2 ที่คุณพิมาน อภิปราย นายกจะตอบเลยหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- จริงๆแล้วผมเองไม่อยากท าแผนเพ่ิมเติม แต่ก็จ าเป็นเมื่อโครงการที่เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน เมื่อไม่อยู่ในแผนก็น าไปด าเนินการไม่ได้ การท าทุกครั้งเราได้
ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความคุ้มค่า อย่างโครงการขุดลอก
คลองควน ม.4 ใช้งบ 3,000,000 ดูแล้วมาก แต่ผมบรรจุแผนไว้ ก็เพ่ือสามารถขอ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนได้ ในการคิดรายละเอียด งบประมาณ กองช่างเป็น
ผู้ด าเนินการ ตามหลักวิชาการของเขา ส าหรับโครงการที่ 1,2 อาจจะพิมพ์ตัวเลขผิด
ตกหล่นไปบ้าง จะกลับไปแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามท่ีนายกชี้แจงสมาชิกเข้าใจนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ที่ชี้แจงมาผมเข้าใจ และสมาชิกทุกคนเข้าใจดี แต่อยากที่จะรู้ว่าโครงการที่ไม่
อยู่ในร่างแผนที่บริหารเสนอมา สามารถเพ่ิมได้อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงว่าจะเพ่ิมเติมโครงการได้อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาอบต. 

- ในการทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี ทุกปี ขั้นตอนเริ่มจากจะท าเวทีประชาคม
หมู่บ้าน โดยมีผู้น า ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแต่ละหมู่อยู่ด้วย จากนั้นกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าร่างก็ท าร่างแผนน าเสนอ กรรมการพัฒนาอบต.เห็นชอบ แล้วน าเสนอสภาฯ
พิจารณา แต่ข้ันตอนการพิจารณาของสภาฯจะมีการเพ่ิมเติมโครงการทุกครั้ง          

/ โดยหลักเกณฑ์... 
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โดยหลักเกณฑ์แล้วไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ แต่เป็นการให้โอกาสเพ่ือให้แผนได้ครอบคลุม 
ในการจัดท าแผนเพ่ิมเติมครั้งนี้ก็กระบวนการเดียวกัน ถ้าจะท าตามแนวปฏิบัติเดิมก็ถือ
ว่าเพ่ิมเติมโครงการได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ในเมื่อเราท าแผนทุกปี โครงการใดตกหล่นค่อยเพ่ิม ในการท าแผนปีหน้าก็ได้ 
ให้ประธานขอมติเลยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ถ้าเ พ่ิมได้ก็ ให้เ พ่ิมโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 ก็จบแล้ว          
ให้ประธานรวบรัดขอมติสภาฯว่า เห็นชอบร่างแผนที่นายกเสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอให้ประธานสภาฯขอมติ จากนั้นในญัตติขอโอนงบและขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ถ้าสมาชิกไม่เห็นชอบโครงการใดค่อยพิจารณากัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบตง 

- สมาชิกท่านใดยังติดใจในร่างแผนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติแล้ว สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หรือท่านใดไม่
เห็นชอบ ยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.2  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 ขอเชิญนายกชี้แจง
ต่อสภาฯ เชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ตามท่ีได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าชนิดจมใต้น้ า ขนาด 1 แรงม้า จ านวน      
2 ตัว งบประมาณ 30,000.- บาท 

2. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่วยไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 
งบประมาณ 227,930.- บาท 
เหตุผลที่ต้องโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการ โดยโอนจากรายการที่ไม่จ าเป็น คือ ค่าเจาะบ่อบาดาล ม.4 จ านวน 
207,900.- บาท เนื่องจากได้ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแล้ว และค่าวัสดุก่อสร้าง 
50,030.- บาท จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณา 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามญัตติขอโอนงบประมาณที่ นายกเสนอมา จ านวน 2 โครงการ             
ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอให้สมาชิกได้เปิดดู บัญชีโอนงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 ในตารางงบประมาณ
ก่อนโอน 100,000.- บาท จ านวนเงินที่โอน 30,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
7,000.- บาท ผมว่าน่าจะเป็น 70,000.- บาท ไม่ทราบว่าพิมพ์ผิดหรือไม่อย่างไร และ 

/ เครื่องสูบน้ า... 
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เครื่องสูบน้ าที่ซื้อ ขนาด 1 แรงม้า จะคุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ เพ่ือไม่
ต้องมาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันอีก  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีใครจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ นายกจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ในการโอนงบประมาณ ซื้อเครื่องสูบน้ าทางกองช่าง ได้ก าหนดรายละเอียด 
ประเภทขนาดที่น าไปใช้การสูบน้ าของประปาหมู่บ้านแต่ละตัว คิดว่าเหมาะสมแล้ว 
เกี่ยวกับตัวเลขที่สมาชิกอภิปราย ผมคิดว่าเป็นการพิมพ์ผิด เจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- สมาชิกท่านอื่นใครจะอภิปรายต่อหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติดว่าสมาชิกท่านใด 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า ชนิดจมใต้น้ า ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 2 
เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท 

2. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และติดตั้ งหม้อแปลง 1 เฟส 
งบประมาณ 227,930.- บาท ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติใหาโอนงบประมาณ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.3  ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,002,800.- บาท ขอ
เชิญนายกชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ฯ เชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 3 โครงการดังนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม.1 งบประมาณ 410,800.- บาท     

มีรายละเอียด คือ ฝังท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 5,253 เมตร และฝังท่อ PVC 
ขนาด 1 นิ้ว ระยะทาง 231 เมตร 

            เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากประปา ม. 1 ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี 
เก่ามากและช ารุดมาก ต้องซ่อมบ่อยมาก ท าให้สูญเสียน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ไม่เพียงพอ 
หากรองบประมาณปีหน้าก็จะเป็นการล่าช้า โครงการนี้ปรากฎอยู่ในแผนสามปีหน้า 

2. โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ าคอนกรีตบ้านทุ่งโหนด ม.3 งบประมาณ 
193,000.-บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี หน้า 32 รายละเอียดโครงการ
ซ่อมแซมโดยการว่างท่อ คสล.ขนาด  100 x 100 ซม. พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ 

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากทางระบายน้ า คสล.ช ารุด เสียหายหาก
ไม่ได้ด าเนินการเร่งด่วน จะเสียหายขยายวงกว้าง และท าให้ถนน คสล.ช ารุดเสียหาย
ด้วย ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกในการซ่อม 

3. โครงการถมที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม. 4 งบประมาณ 399,000.- 
บาท ปรากฏอยู่ในแผน 3 ปี ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 รายละเอียดโครงการ      
ถมดินยกระดับพ้ืนที่ให้ได้ขนาด 25x25x230 เมตรพร้อมเกลี่ย 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากอบต.ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจจาก  
กรมส่งเสริมฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.4 แต่พื้นที่ท่ีจะก่อสร้างต่ า        

/ จึงจ าเป็น... 
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จึงจ าเป็นต้องถมดินยกระดับเพ่ือป้องกันน้ าท่วมเสียหาย และเป็นมาตรการเร่งรัด   
ต้องรีบด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามท่ีนายกได้ชี้แจงมา ให้สมาชิกได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้จ่ายหรือไม่ และให้
สมาชิกได้ดูสถานะการเงิน ยอดเงินสะสมซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ 6,796,709.16. -บาท    
ที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ ถ้าใช้จ่ายแล้วจะกระทบในการแก้ปัญหาอ่ืนหรือไม่  เพราะ   
3 โครงการ  ที่นายกเสนอมาใช้งบประมาณมากพอสมควร แต่ปัญหาของประชาชน 
เราต้องแก้ไข อย่างปัญหาน้ าประปาหมู่ 1 ผมก็ทราบดี สร้างมาเกือบ 20 ปีแล้ว       
ก็จ าเป็นต้องซ่อมแซม แต่ก่อนสมาชิกอภิปรายให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่ายขาดเงินสะสมก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขาสภาอบต. 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ 2547 ข้อ 89 และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง มีแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมสรุปได้ คือ 

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผน และมีเงินเพียงพอในการบริหาร 
2. ท าเฉพาะโครงการที่ประชาชน ได้ประโยชน์โดยตรง หากไม่ท าเดือดร้อน

หรือขาดโอกาสพัฒนา 
3. เป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของอบต. เป็นกิจการด้านบริการชุมชน

หรือบ าบัดความเดือดร้อน หรือเพ่ิมพูนรายได้ของท้องถิ่น 
4. ในการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ระบุวัตถุประสงค์การจ่ายให้ชัดเจนและจัดท า

งบประมาณ มีรายละเอียดโครงการ เสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม.1 ดูแบบแล้ว อยากให้สมาชิกม.1        
ได้ชี้แจงความจ าเป็นเร่งด่วน ปริมาณน้ าตอนนี้ ผู้ใช้น้ าเดือนร้อนอย่างไร เพราะดูแล้วใช้
งบไปเยอะเหมือนกัน งบปี 59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ก็หลายแสนอยู่ คราวก่อน
เปลี่ยนหอถังใหม่ ก็ได้ถามถึงเรื่องท่อเมนต์ ก็ว่ายังใช้ได้อยู่ มาตอนนี้ขอจ่ายขาดเงิน
สะสมไปท าท่อเมนต์ใหม่ ท าเหมือนแยกงานแต่ดูแล้วก็ไปกระจุกอยู่หมู่ 1  ถ้าหากไม่
จ าเป็นเท่าไหร่ ควรชะลอไว้ก่อน ควรน าเงินไปแก้ปัญหาส่วนรวมอ่ืนก่อน 

นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- ตามท่ีสมาชิก ม.3 ว่ายังไม่มีความจ าเป็น ในการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม.1 
ผมว่าจ าเป็นครับ เพราะท่อเดิมเก่ามากไม่ต่ ากว่า 20 ปี ช ารุดเสียหายซ่อมไม่ไหว สูบน้ า
ไปแล้วจ่ายได้ไม่เต็มที่ สูญเสียน้ าสิ้นเปลืองค่าไฟ ตอนนี้มีหอถังใหม่แล้วสูบน้ าได้ปริมาณ
มาก ท่อจ่ายน้ าก็ควรจะดีด้วย 

นายกุลเดช   ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- โครงการซ่อมท่อเมนต์ประปา ม.1 ตามที่ได้ดูแผนผังแล้ว ก็รู้สึกกังกล มีทั้งใน
พ้ืนที่ ม.1 และ ม.6 บางช่วงก็ขาดตอนอยู่ ไม่ทราบว่าน้ าจะไปทางไหน น่าจะระบุ
รายละเอียดไว้ด้วย และได้ท าประชาพิจารณ์แล้วยัง ท่อที่วางแต่ละจุดไปเกี่ยวกับที่
เพาะปลูกต้นไม้ ติดบ้านเรือนบ้างไหม บางคุระออกบ้านคนหนาแน่น ถ้าท าประชา
พิจารณ์ จะได้คุยกันก่อน หากเกิดไปโดนต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกไว้ หรือบ้านเขา          
จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ครั้งก่อนจ าได้ต้นเทียมอยู่ข้างถนน 1 ต้น ยังเป็นปัญหาเคลียร์ 

/ไม่ได้... 
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ไม่ได้ ผมอยากให้สมาชิกไตร่ตรองให้ดีก่อนค่อยมาพิจารณาจ่ายขาดครั้งหลัง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- ขออธิบายสมาชิก ม.7 ก่อน ที่ขาดช่วงเว้นไว้ไม่ได้ท าเนื่องจากเพ่ิงจะเปลี่ยนท่อ
ใหม่ และพ้ืนที่ที่มีคนเยอะ เพราะเราต้องการลากไปที่มีประชาชนอยู่ ถ้าไม่มีคนอยู่ไม่รู้
ท าไปท าไม 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ส าหรับผมได้ทั้งนี้ น้ า ม.6 ยังใช้ได้อยู่ แต่เป็นปัญหาว่าช่วงซ่อมท่อน้ าประปา  
ไม่ไหล ชาวบ้านจะเอาน้ าจากไหนมาใช้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ตามที่สมาชิก ม.1 ได้ชี้แจงมาว่าบางช่วงที่ไม่เปลี่ยน เพราะพ่ึงจะเปลี่ยนไป   
ผมก็โอเค ช่วงนี้น่าจะท าไม่ได้เพราะฝนตก ก็ใช้เวลาช่วงนี้ไปขออุทิศให้เรียบร้อย    
ความเดือดร้อนของชาวบ้านผมเห็นด้วยให้ประธานสภาฯ ถามสมาชิกว่าจะให้ชะลอหรือ
จ่ายเลย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ 2547 ข้อ 89 เขียนไว้
ว่าอาจจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ หมายความว่าจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุบิน   บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- การซ่อมท่อเมนต์ ผมเห็นด้วยและควรจะท าช่วงนี้เพราะฝนตก ชาวบ้านจะได้
เก็บน้ าฝนไว้ใช้ เพราะช่วงซ่อมจะไม่มีน้ าประปาใช้ ส่วนหนังสืออุทิศให้สมาชิกม.1 ไป
ด าเนินการให้เสร็จภายใน 1 เดือน ส่วนม.6 ก็ให้สมาชิกม.6 ไปด าเนินการปัญหาเรื่อง
น้ าเรื่องใหญ่ ไม่ไหล 1 วัน ก็โดนด่าแล้ว ถ้าท าฤดูแล้งมีน้ าส ารองให้ชาวบ้านใช้หรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ ม.1,6 ที่เสนอขอจ่ายขาด ตั้งแต่ผมเข้ามาบริการ
ปัญหาที่รุนแรงส าคัญและเรื้อรังที่สุด คือ เรื่องน้ า หอถังม.1 ได้สร้างมาเป็น 20 กว่าปี
แล้ว ย่อมผุพัง จึงได้ก่อสร้างใหม่ สูบน้ าขึ้นถัง 20 ลบ.ม. ใช้เวลา 7 ชั่วโมง ปล่อยน้ าให้
ชาวบ้าน 2 ชั่วโมงก็หมดถัง น้ าหมดเครื่องสูบน้ าก็ท างาน สิ้นเปลืองไฟสิ้นเปลืองน้ า   
เหตุก็เพราะท่อจ่ายน้ าเก่าช ารุดมาก ซ่อมทุกวันเทียบกับม.4 ต่างกันมาก แม้วันนี้ไม่ท า
วันหลังก็ต้องท า ในเมื่อเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผมจึงขอจ่ายขาดส่วนสมาชิก
จะพิจารณาอนุมัติหรือไมก่็เป็นเรื่องของสมาชิก 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมเห็นว่าโครงการนี้ยังมีปัญหาอยู่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่วางท่อ หรือบาง
จุดที่ต้องตัดผ่านถนน ในแบบไม่ได้ก าหนดไว้ว่าต้องท าอย่างไร มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ 
ตอนท าประปาภูมิภาคข้างบ้านผู้ช่วยจิตรหน้าโรงเรียนหนองหิน ตอนท่านเข้ามา
ประชุมคงเห็นแล้ว ตัดถนนวางท่อไว้แล้วไม่ได้ปิดกลบให้เรียบร้อย ให้ช่างเข้าไปท า
รายละเอียดก าหนดในแบบให้สมบูรณ์กว่านี้เพ่ือไม่ให้ผู้รับจ้างเอาเปรียบ จึงควรชะลอ
ไว้ก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ควรจะเป็นครั้งต่อไป เพราะในรายละเอียด
ประมาณการ ดูระยะทางแล้วในโครงการกับในแผนผังประมาณการก็ไม่ตรงกัน ผมว่า 

/ ให้ไปท า... 
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ให้ไปท าหนังสือยินยอม และเอกสารแผนผังแก้ให้เรียบร้อยก่อน สมาชิกจะอนุมัติได้
สบายใจ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- จริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วย แต่ผมกลัวมีปัญหากับชาวบ้าน    
และเวลาจะท าจริงๆ ก็ต้องไปแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยว่าจะใช้น้ าจากไหน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ผมจะหารือว่าพักเที่ยงก่อนหรือไม่ นายกมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ตามที่สมาชิกได้ดูแผนผัง ผมขอเรียนให้ทราบว่าในการค านวณออกแบบ 
ประมาณการท าโดยกองช่าง ระยะทางท่ีไม่ตรงกันเพราะบางช่วงลอดท่อ ลอดใต้สะพาน 
เลยไม่ต้องขุดจึงตัดระยะทางออก ผมว่าไม่น่าจะผิดพลาด เพราะกองช่างได้ลงไปส ารวจ
พ้ืนที่ วัดระยะทางใช้เวลาอยู่ 2 อาทิตย์กว่าจะเสร็จ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ผมว่าในจุดที่ลอดท่อ สะพาน น่าจะท าสัญลักษณ์ในแบบให้ดูเข้าใจได้ นโยบาย
รัฐบาลให้ความส าคัญปัญหาเรื่องน้ า ผมเห็นด้วยต้องท า ผมเข้าใจบริหาร เข้าใจสมาชิก
ในพ้ืนที่ มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติว่าสมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม.1 งบประมาณ 410,800. -บาท 
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติใหาจ่ายขาดเงินสะสม 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่อนุมัติ 3 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ต่อไปจะพิจารณาโครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ าคอนกรีต    
บ้านทุ่งโหนด ม.3 งบประมาณ 193,000.- บาท ผมได้เข้าไปดูสภาพปัญหากับนาย   
ถ้าไม่รีบด าเนินการจะเสียหายหนัก ขอให้สมาชิกได้พิจารณาและดูว่าแบบที่จะท ามั่นคง
แข็งแรงหรือไม่ ถ้ารากฐานไม่มั่นคง ไม่นานก็จะเสียหายอีก สมาชิกท่านใดมีความ
ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมจะขอเท้าความถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความจ าเป็นอันเป็นเหตุที่ต้องมาขอ
งบประมาณ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาสภาฯได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนน พร้อมคลอง
ระบายน้ า ด้วยเหตุฝนตกยาวนาน ผนังกั้นขอบถนนก็ได้พังลงมา ก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว   
ผมเคยพูดไว้ว่าไม่นานผนังนั้นจะต้องพังลงมาแน่นอน แล้วก็เป็นจริง ท าให้โครงสร้าง
ของถนนก็ทรุดลงมาด้วย เพราะเหตุว่าแผนว่าแผนก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้
งาน การออกเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าออกแบบไม่ดี ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ท าให้
เกิดความเสียหาย เสียงบประมาณไปซ่อม แทนที่จะได้น างบไปพัฒนาด้านอ่ืน หลาย
โครงการก็เกิดปัญหาแบบนี้ ผมขอเสนอแนะในแบบที่ก าลังจะด าเนินการตอนนี้         
ผมต้องการให้เข้าแบบเพ่ือเทคอนกรีตรับปากท่อ เท่าที่ดูเป็นเพียงการก่ออิฐบล็อก
ธรรมดา จึงไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน ที่ต้องอาศัยความแข็งแรง ต้องให้เหล็กผูก
ยึดให้สมบูรณ์ ถ้าไม่อย่างนั้น 4-5 เดือน ก็ต้องพังอีก จะเห็นว่าท่อที่วางยาว 50 เมตร 
ผมเป็นห่วงเด็กเวลาหน้าน้ าลงเล่นน้ ากัน ถ้าไม่มีการกันหน้าท่อ จะเป็นอันตรายเด็กพลัด 

/ลงในท่อ... 
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ลงในท่อได้ ผมอยากให้มีตะแกรงกันเด็ก กันเศษไม้ วัชพืช ที่จะเข้าไปอุดในท่อ จะท าให้
ระบายน้ าได้ไม่ดี ส่วนอีกด้านของถนนก็มีรอยแยกแล้วควรจะหาทางป้องกันจะพังลงมา 
อาจจะหล่อคานหรือวิธีใดก็แล้วแต่ตามหลักวิชาช่าง จะปรึกษาผมก็ได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ปัญหาทางระบายน้ า ม.3 เกิดข้ึนจากการออกแบบก่อสร้างไม่แข็งแรง ผมคิดว่า
งานก่อสร้างรากฐานเป็นส่วนส าคัญต้องแข็งแรง แบบซ่อมแซมครั้งนี้ก็ไม่น่าจะแข็งแรง 
แต่ก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อน ถ้าจะท าให้สมบูรณ์ใช้งบประมาณมาก ผมอยาให้มีป้ายเตือน
จ ากัดน้ าหนักรถที่ผ่าน อบต.อ่ืนเขาท ากันผมได้พูดหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ท า ก็อภิปราย
มาพอสมควร มีท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้ามีมีผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ าคอนกรีต บ้านทุ่งโหนด ม.3 
งบประมาณ 193,000.- บาท ยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหาจ่ายขาดเงินสะสม 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- โครงการที่ 3 โครงการถมที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม. 4 งบประมาณ 
399,000.- บาท สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ในประมาณการ ปร.4 ช่องหมายเหตุ ผมไม่เข้าใจค าว่า เผื่อ 30% จึงอยาก
ทราบเพ่ือประดับความรู้ และอย่างฝากฝ่ายบริหาร การประชุมสัญจรครั้งต่อไป ขอให้
ผอ.กองช่างเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือสมาชิกสงสัย ในเรื่องช่างจะได้สอบถาม 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ส าหรับโครงการถมที่ก่อสร้างประปาม.4 ผมสงสัยในการตั้งงบเกือบ 4 แสน 
ถมที่กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2.30 เมตร ไม่แพงไปหรือ ที่ตรงอ่ืนที่ไม่ต้องถม
มีหรือไม่ เช่น ที่อบต. หน้าวัดท่าเสม็ด หรือริมคลองข้างบ้านลุงวรรณก็ได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ผมขออธิบายโครงการถมดิน ตามที่นายกได้ชี้แจงไปแล้วว่าเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณค่าขยายเขตไฟฟ้า ย้ายมาสร้างที่ใหม่ต้องถมดินจ่ายงบ สามแสน
กว่า แต่ที่เดิมต้องเสียค่าขยายเขตไฟฟ้าเป็นล้าน หมู่ 4 ได้ท าโครงการขอก่อสร้าง
ประปาอยู่หลายปี ได้งบมาก่อสร้างปีนี้ จะเอาไปไว้ ม.6 ไม่ได้หรอกครับ ถ้าเอาไป      
หาที่ดินสร้างได้หรือไม่ และไกลจากแหล่งน้ าด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- สมาชิกท่านอื่น มีใครจะอภิปรายอีกไหม 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ประปาที่จะสร้าง มีท่อเมนต์หรือไม่ รวมๆงบประมาณแก้วเกือบ 10 ล้าน     
จะได้ประโยชน์กี่ครัวเรือน ให้บริหารได้พิจารณาด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- เราได้ งบอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้ างประปา ม.4 ผมคิดว่า โชคดีแล้ ว           
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างต้องท าประชาคม พ้ืนที่ที่จะก่อสร้างก็จ าเป็น ถ้าน้ าท่วม 

/ ถึงท าให้... 
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ถึงท าให้ระบบประปาเสียหายได้ ถมที่ใช้งบพอสมควรแต่เมื่อจ าเป็นก็ต้องเสียงบไปบ้าง 
ส่วนรายละเอียดท่อเมนต์มีหรือไม่ ยาวเท่าไหร่ ขอเชิญนายกได้ชี้แจงด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- งบประมาณที่กรมให้มา 3.5 ล้าน ผมได้ไปดูเอกสารไม่เข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็ไม่
เห็นท่อ ไปดูอบต.อ่ืนที่งบมาเหมือนกันของเขามีท่อ จึงให้เจ้าหน้าที่ได้ดูและประมาณ
การเรื่องท่อ ได้ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยต่อแยกไปทางบ้านนายพนม และมาทาง
สถานีอนามัยไร่เนิน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- โครงการถมที่ผมดูรายละเอียดแล้ว ที่ตั้งโรงสูบน้ า 8 เมตร x 6 เมตร สูง 1 
เมตร และที่ก่อสร้างหอถังประปา 25x25x2.30  เมตร ผมว่าน่าจะลดลงมาให้เสมอ
กัน จะได้ประหยัดงบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามความคิดเห็นของท่านสอด ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์งานก่อสร้างและ
เพ่ือเป็นการลดงบประมาณ ให้ลดความสูงสงมา แต่ผมคิดว่าที่ตรงนั้นต่ าควรจะยกสูงไว้
ก่อน สมาชิกจะอภิปรายอีกหรือไม่ผมจะขอมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ จ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการถมที่ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.4 งบประมาณ 399,000. -บาท   
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติใหาจ่ายขาดเงินสะสม 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญสมาชิกได้น าเสนอ ได้เลยครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม7 

- ผมมีอยู่ 2 เรื่อง คือซ่อมถนนเลียบทางรถไฟตามค าร้องเดิมขอหินคลุกมา 3 รถ 
แต่ก็ไม่ได้ถม อีกเรื่องก็สายเดิมช ารุดมาก ขอหินคลุกถมก่อน 3 รถ เพ่ือบรรเทา นายก
ว่าจะด าเนินการให้เร็วๆนี้ แต่ได้ข่าวว่าไม่มีเงิน แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องสร้างรถไฟรางคู่ 
ที่ว่าจะสร้างฝั่งซ้าย ไม่ทราบว่าซ้ายขาขึ้นหรือซ้ายขาลง ต้องรอวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2558 ประชุมที่อบต.นางหลง คงจะได้ความชัดเจนและอีกอย่างถนนสายนี้เป็นทางน้ า 
ถ้าด าเนินการช่วงนี้ก็กลัวว่าน้ าจะกัดเซาะช ารุดอีก 

นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 

- ผมอยากฝากในหลายๆเรื่อง 
1. ถนนตอนนี้ของ ม.2 ช ารุดมาก ผมท าเรื่องขอถมดินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ

การแก้ไข 
2. ถนน คสล.ที่บรรจุไว้ในแผนแล้ว หวังว่าฝ่ายบริหารคงจะจัดสรรงบมา

ด าเนินการให้บ้าง 
3. ขุดลอกทางระบายน้ าบ้านยางงาม – ทางรถไฟ ที่ยื่นค าร้องไปแล้วบริหาร

แก้ไขให้ด้วย และได้ขออุทิศที่ไว้เรียบร้อยแล้ว 
4. เรื่องประปาหมู่ที่ 2 แม้ว่าจะมีประปาส่วนภูมิภาคแล้วแต่ประชาชนหลาย

ครัวเรือน ยังอาศัยประปาหมู่บ้าน ตอนนี้ก็เก่ามากแล้วและช ารุดด้วย ฝากบริหารช่วย
สร้างหอถังใหม่ให้หน่อย 

/ 5.  เรื่องการ... 
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5. เรื่องการท างานทุกเรื่อง ให้ฝ่ายบริหารดูแลให้ทั่วถึงไม่ใช่เห็นว่าม.2 อยู่คน
เดียวแล้วบริหารไม่สนใจ 

6. การประชุมสัญจรเป็นเรื่องดี ให้ประชาชนได้รู้ว่าสมาชิกที่เลือกไปแล้ว
ท างานหรือไม ่

ที่ประชุม รับทราบ 
นายวัฒชัย  ด้วงสง 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมมีเรื่องเดียวคือที่สี่แยกคชรัตน์ มีบ่อสาธารณะอยู่ลูกหนึ่งตอนนี้ช ารุด ดินพัง 
ท าให้ดินใต้ถนนพัง ถนน คสล.ทรุดตัว จึงจะขอดินสัก 3 รถ ไปแก้ไขเบื้องต้นก่อน    
เพ่ือป้องกันถนนทรุด 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 

- ฝากเรื่องสาธารณะ ตอนเราเข้ามาประชุมจะเห็นว่าข้างบ้านผู้ช่วยจิตร       
หน้าโรงเรียนหนองหิน มีหลุมที่เกิดจากการตัดถนนเพ่ือเดินท่อประปาส่วนภูมิภาคให้
ช่วยซ่อมด้วย เพราะได้มาเห็นแล้วถ้าไม่ท าอะไรอีกชาวบ้านเขาว่าได้ และเรื่องถนนใหญ่
หน้าโรงเรียน รถวิ่งเร็วเกิดอุบัติเหตุบ่อย ช่วงโรงเรียนเลิกน่าเป็นห่วงเด็กถ้าเป็นไปได้
ช่วยหาวิธีการในการป้องกันอุบัติเหตุด้วย จะได้ไม่รู้สึกเสียใจในภายหลัง 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- สถานีอนามัยไร่เนินฝากมาว่าเครื่องพ่นหมอกควันใช้ไม่ได้ช่วยซ่อมให้ด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายมนตรี  บุญวงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ปัญหาของม.5 มีเรื่องน้ าส าคัญเนื่องจากเจาะบาดาลก็ไม่มีน้ าในโอกาสต่อไป 
ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารช่วยขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ด้วย ส่วนเรื่องถนน
สายชะอวด-นางหลง พอถนนเสร็จรถวิ่งกันเร็วมาก อยากให้มีป้ายเตือนระวังคนข้าม
ถนน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ฝากบริหารให้เคี่ยวเข็ญเจ้าหน้าที่ในการท างาน ผมเคยพูดว่าหัวใจอบต.อยู่ที่
กองช่าง อยากให้มีความรับผิดชอบในการเขียนโครงการ คุมงาน ตรวจงาน วันก่อนผม
ไปดูการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประคอง ช่างขี่รถไปถึงยืนดูไม่ถึง 10 นาที     
ก็กลับ ไม่ได้ดูเลยว่าผู้รับจ้างท าอะไร อย่างไร อย่าให้เขาว่า กองช่างที่อ่ืนเขาท างาน
เต็มที่ ผมไม่มีอคติกับกองช่าง แต่เพ่ือความก้าวหน้าความเจริญของหน่วยงาน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมมีหลายเรื่อง  
1. โครงการที่ค้างคาอยู่อยากให้รีบท าให้แล้วเสร็จ อย่าให้เป็นดินพอกหางหมู 
2. การท างานของฝ่ายบริหารดูแล้วท ายาก พนักงานอยู่เป็นทีมท างานไม่พูด

กัน งานล่าช้า 
3. ฝากฝ่ายบริหารผ่านมา 2 ปีแล้ว ม.6 มีแต่โครงการเล็กๆ ปีหน้าผมขอแล้ว

กัน เหลือปีกว่าๆ แล้ว งบประมาณขอให้กระจายอย่ากระจุก 
4. ฝากบริหารช่วยซ่อมถนนชลประทานสาย 6 ด้วย 
5. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกล้าณรงค์ ชูช่วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
/ นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ผมในฐานะสมาชิก ม.7 ฝากนายกช่วยดูแล ม.5,6,7 ด้วย ที่ผ่านมาหมู่ใด
เดือดร้อนกว่าก็ให้ไปก่อน แต่ 2 ปีหลัง ขอให้ดูแล ม.5,6,7 บ้าง 

1. เรื่องประปาส่วนภูมิภาคก็อยากให้ขยายไปถึงคลองเลน ม.5 
2. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บริหารก็ได้ตั้งงบติดตั้งไปถึงคลองเลน 
3. ขอบคุณบริหาร ที่ได้ขุดทางระบายน้ า ม.7 แต่ยังเป็นปัญหาอยู่นิดหนึ่ง    

ได้ท าค าร้องให้ลอกวัชพืชจากม.7 ไปถึงท่อหน้าบ้านนายเจริญ สามารถระบายน้ าได้
ป้องกันน้ าท่วมได้ 80% 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ขอบคุณเจ้าของพ้ืนที่ม. 2 ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบญัตติที่ฝ่าย
บริหารได้เสนอในวันนี้ ท าให้การด าเนินงานเดินต่อไปได้ด้วยดี ขออนุญาตชี้แจงสมาชิก
ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากในพ้ืนที่เรามีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่ว่า อบจ. 
ชลประทาน แต่เมื่อเน้นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในต าบล ชาวบ้านต าบลเราเดือดร้อน 
เราก็ต้องด าเนินการแต่เราก็ต้องขออนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง เพ่ือใช้
สิทธิเหนือพ้ืนดิน เป็นเหตุท าให้การด าเนินงานล่าช้า ส าหรับม.7 ถนนเลียบทางรถไฟก็
ต้องขออนุญาตการรถไฟก่อน ผมพ่อแม่พ่ีน้องเลือกเข้ามาผมก็ต้องดูแลทุกพ้ืนที่ ปัญหา
ประปาภูมิภาค ม.5 จะรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านอีกครั้ง เรื่องของคุณพิมานให้
เลขาได้น าไปให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกพาดพิงด้วยว่าสมาชิกพูดอย่างไรบ้าง การก่อสร้างถนน 
คสล.ม.6 สายบางกลาง ก็ต้องค านึงถึงหลักความคุ้มค่าด้วย ว่ามีผู้ใช้กี่คน สายที่ส าคัญ
กว่าคือริมทางรถไฟ แต่ตอนนี้การรถไฟจะสร้างรางคู่ ก็ให้พ่อแม่ที่อยู่บริเวณนั้นได้ไป
ร่วมประชุมที่อบต.นางหลง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือได้ทราบความชัดเจน 
งานวันลอยกระทงปีนี้ก็มีกิจกรรม เช่น ประกวดกระทง การแสดงของนักเรียน        
จับสลากหางบัตร ที่ลอยกระทง จัดที่ ใต้สะพานหล้าบ้านผู้ ใหญ่เล็กเหมือนเดิม         
ให้สมาชิกได้มาร่วมกันท าที่ลอยกระทงในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 หลังจากลอย
กระทง 10 วัน ก็มีกิจกรรมวันพ่อ ได้ติดต่อมโนราห์จากจังหวัดสุราษฎร์ไว้แล้ว เรื่องที่
ทิ้งขยะได้รายละเอียดชัดเจนแล้วค่อยแจ้งอีกครั้ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558        
ที่อบต.ให้เกษตรกรยางได้มาขอขึ้นทะเบียนกัน เรื่องขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายใน       
30 พฤศจิกายนนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- นายกก็ได้สรุปการประชุมในวาระอ่ืนๆเรียบร้อยแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 จะกล่าว
อะไรสักนิดม๊ัยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมชัย  เมฆข า 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

- ดีใจที่อบต.มาประชุมสัญจรในหมู่ 2 เป็นหมู่แรก ผมได้จัดเตรียม โต๊ะ เครื่อง
เสียง ก็พร้อมพอสมควร   แต่เรื่องประชาชนอาจจะไม่สนใจมาร่วม คงจะฟังทาง      
หอกระจายข่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เวลาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 

/ เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
 

          (ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกรายงานฯ 
( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ.........
สมัยที่......3...........ประจ าปี 2558   ครั้งที่...1/2558......... เม่ือวันท่ี.........10....พฤศจิกายน.....2558...............  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่..............................................................  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน........15............หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
แล้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
  ( นายสอด  สามใหม่ ) 

 
(ลงชื่อ)........................................................ 

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
( นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ) 

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม......สามัญ.......................สมัยที่.......4.............. 
ครั้งที่.......1/2558............ประจ าปี...........2558...........เมื่อวันที่...........14  ธันวาคม  2558.............................. 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


