
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2558  ครั้งที่ 1 

_________________________ 
 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2558                  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 และวันเริ่ม
ประชุมของสมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก ประจ าปี 2560 และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนน
ชลประทานสาย 6 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558      
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2558   และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่
สนใจรับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี 2558 

 ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
ผู้มาประชุม 
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 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 จ านาญ  พรหมเกิด  
6 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
7 นายวัฒนชัย  ด้วงสง สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสง  
8 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3 สุพจน์  ชูถนอม  
9 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โสภณ  แป้นประดิษฐ์  

10 นายธ ารงค์   นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์   นกทวี  
11 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
12 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน ประกอบบุญ  
13 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
14 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4  ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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  มาลัยโรจน์  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 13 คน 
ไม่มาประชุม 1 คน (ลา) ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 ส่วน เจ้าหน้าที่กองช่าง 4 คน
สมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

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

1. เรื่องการพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง 2558/2559 ของต าบลท่าเสม็ดได้เสนอไป 3 โครงการ 

1. โครงการปลูกพริกไทย 
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการขุดลอกของหมู่ที่ 4 
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับอ าเภอได้พิจารณาแล้วและจะได้เสนอ

จังหวัดต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความในหน้า
ไหน ขอเชิญครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม 7 

- ขอแก้ไขข้อความหน้า 14 บรรทัดที่ 29 ข้อความเดิม “จะกว่าอะไรสักนิด” 
แก้เป็น “จะกล่าวอะไรสักนิด” 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม 6 

- ขอแก้ไขข้อความหน้า 3 บรรทัดที่ 30 ข้อความเดิม “ความเดือดร้อย” แก้เป็น 
“ความเดือดร้อน” ตัดข้อความ “ช่างกิโล” 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม 4 

- ขอแก้ไขข้อความหน้า 1 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. แก้เป็น เริ่มประชุมเวลา 
09.00 น. 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามที่สมาชิกได้ขอแก้ไขข้อความมานั้น ท่านอ่ืนจะแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติว่าสภาฯ  จะอนุมัติให้แก้ไข/ตัดทอนข้อความหรือไม่  

ทีป่ระชุม มีมติให้แก้ไข/ตัด 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ท่านอ่ืนจะแก้ไขอีกมั๊ยครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯรับรอง
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2558 

ทีป่ระชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 และสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญ
เลขาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547  
ข้อ 11(3) ให้สภาฯ ก าหนดว่า ในปีหนึ่งจะให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่

สมัย สมัยละกี่วัน เริ่มเมื่อใด และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของปีถัดไปและก่ีวัน เริ่มเมื่อใด  

 
/ข้อ 21... 
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ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี กี่สมัย กี่วัน เริ่มเมื่อใด และ
สมัยแรกของปีถัดไป เรียบร้อยแล้ว ให้ประธานสภาฯ ท าประกาศและปิดประกาศ      
ณ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- เลขาฯ ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ก็ให้สมาชิกได้น าเสนอว่าในปี 59 เราจะก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญกี่สมัย แต่ละสมัยมีก่ีวัน เริ่มเมื่อใด 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอเสนอว่าให้มี 4 สมัย 
สมัยที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์  ตั้งแต่วันที่  6 - 20 กุมภาพันธ์  2559 
สมัยที่ 2  เดือนมิถุนายน    ตั้งแต่วันที่  6 - 20  มิถุนายน  2559 
สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม    ตั้งแต่วันที่  6 - 20  สิงหาคม  2559 
สมัยที่ 4  เดือนธันวาคม    ตั้งแต่วันที่  6 - 20  ธันวาคม  2559 
และสมัยแรกของปี 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 20  
ในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารเสนอญัตติเข้าที่ประชุมช้ามาก 

ต่อไปก่อนถึงสมัยประชุม ให้นายกเสนอญัตติก่อนล่วงหน้า และหวังว่าข้อบัญญัติ
งบประมาณปีหน้า คงไม่ต้องขอขยายเวลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

นายเนตร หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- การก าหนดสมัยประชุม ตามที่คุณกุลเดชเสนอ ผมเห็นด้วย แต่ถึงแม้ก าหนด
เลื่อนเวลาประชุมออกไป แต่เวลาประชุมจริงๆ ก็ไปประชุมใกล้วันสุดท้ายของสมัย
ประชุมอีกแหละ ผมว่าควรก าหนดเหมือนเดิม แต่ให้เร่งฝ่ายบริหารให้เสนอญัตติเร็วขึ้น 
จะได้ไม่ต้องเร่งรัดสภาฯให้รีบรับๆ เพราะเหตุจะสิ้นสมัยประชุม 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- ผมว่าให้ก าหนดไว้เหมือนปีที่แล้ว 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- มีใครจะเสนอแตกต่างไปจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาฯ ว่าใครเห็นด้วย
กับคุณกุลเดช หรือเห็นด้วยกับคุณเนตร ให้ก าหนดไว้เหมือนปีที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 4 สมัย 
สมัยท่ี 1  เดือนกุมภาพันธ์  ตั้งแต่วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2559 
สมัยท่ี 2  เดือนมิถุนายน    ตั้งแต่วันที่  1 - 15  มิถุนายน  2559 
สมัยท่ี 3  เดือนสิงหาคม    ตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2559 
สมัยท่ี 4  เดือนธันวาคม    ตั้งแต่วันที่  1 - 15  ธันวาคม  2559 
และสมัยแรกของปี 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่  1 – 15  
กุมภาพันธ์  2560  
ด้วยมติ 11 เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

5.2  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 
งบประมาณ 439,000.- บาท ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาฯครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 โดยขอจ่าย
ขาดเงินสะสมนั้น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อเส้นทางของหลาย
หมู่บ้าน ประชาชนใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก และเป็นถนนสายเดียวที่ใช้สัญจรได้ในตอน
น้ าท่วม แต่ตอนนี้มีสภาพช ารุดมาก สัญจรล าบาก เกิดอุบัติเหตุไม่ปลอดภัย จ าเป็นต้อง
แก้ไขโดยการปรับปรุง โดยใช้ดินลูกรังถมจ านวน 1,110 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด 

 
/ เกลี่ยและบดอัด... 
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เกลี่ยและบดอัด ระยะทางยาว 3,700 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร งบประมาณ 
439,000.- บาท จากเงินสะสม ซึ่งขณะนี้เงินสะสมคงเหลือที่สามารถน ามาจ่ายได้ 
ยอด ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 จ านวน 6,360,909.16 บาท ซึ่งโครงการนี้ก็ได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ขอให้
สมาชิกสภาฯได้พิจารณาต่อไป 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่นายกได้ชี้แจงมา ให้สมาชิกได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
หรือไม่ โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมสอดคล้องกับระเบียบ มท. หรือไม่ คือ ต้องอยู่
ในแผนสามปี ประชาชนได้ประโยชน์ เป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของอบต.          
มีรายละเอียดโครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เงินสะสมมี
เพียงพอในการบริหาร ขอให้สมาชิกพิจารณากันต่อไป 

นางศิริพร  สรรพสมบูรณ์ 
ผอ.กองคลัง 

- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่สภาฯอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ            
2 โครงการ คือโครงการซื้อรถเก็บขยะ และจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างทั้ง 
2 โครงการ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมสงสัยในแบบ ปร.5 ล าดับที่ 2 รายการค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล (รถแบค
โฮล์) รถแบคโฮล์ ไม่ทราบว่าเอามาท าอะไร 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ให้ตัดข้อความ รถแบคโฮล์ ออก 

นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- ผมสงสัยยอดเงินงบประมาณในแบบ ปร.4 กับ ปร.5 ที่ยอดเงินงบประมาณไม่
เท่ากัน และในแบบ ปร.5 สงสัยดอกเบี้ยเงินกู้ 7% กู้มาจากไหน 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ถ้าดูแบบ ปร.4 ยอดรวม 319,702 บาท เป็นค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) 
ส่วนในแบบ ปร.5 เป็นงบประมาณหลังคูณด้วย Factor F แล้ว ค่า Factor F เป็นสูตร
ที่รัฐก าหนดมาให้เราใช้กับประเภทงานก่อสร้าง ซึ่งมี 4 ประเภท กรณีนี้เป็นประเภท
งานทาง ต้องให้ค่า Factor F ของงานทาง ซึ่งมีตารางค านวณไว้ให้แล้ว น าไปคูณกับค่า
งาน ต้นทุนแต่ละช่วง ค่า Factor F เป็นค่าด าเนินการ ก าไร ภาษี พอเข้าใจนะครับ 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ผมกับชาวบ้านเรียกร้องมานาน ก่อนนี้ไม่อยู่ในแผน 
ปรับแผนแล้วด าเนินการได้ สายนี้เป็นสายหลักผ่านหลายหมู่บ้าน เวลาน้ าท่วมก็ใช้สายนี้
ได้ ช่วงจากหน้าบ้านผู้ใหญ่วีไปไร่เนินค่อนข้างหนักผ่านไม่ค่อยได้ ชาวบ้านปลูกกล้วย 
ปลูกมะพร้าว ส.อบต. ม.2 , 4 ก็เรียกร้องมานาน หลายหนแล้วได้ท าเสียที 

นายธ ารงค์  นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ผมเห็นด้วย สายนี้ล าบากจริงๆ ควรด าเนินการ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติว่าจะอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 งบประมาณ 439,000.- 
บาท หรือไม่  

ที่ประชุม มีมติอนุ มัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 
งบประมาณ 439,000.- บาท 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ในเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญสมาชิกได้น าเสนอ ได้เลยครับ 
 
 

/ นายกุลเดช... 



~ 5 ~ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมมีอยู่ 3 เรื่อง 
1. เรื่องวันเด็ก จากที่ประชุมวันก่อนสมาชิกบางหมู่ไม่ได้เข้าประชุม อยากแจ้ง

ให้ทราบว่าค่าอาหารจาก 4,000 บาท เหลือหมู่ละ 3,000 บาท อีก 1,000 บาท 
น าไปเป็นค่าแต่งตัวเด็กและขอแรงสมาชิกในวันเด็ก ได้ไปช่วยตามฐานที่ต้องใช้คนมาก
คือ ฐานปาลูกโป่ง ฐานทดสอบสมาธิ 

2. การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ช่วยเร่งด าเนินการหน่อย 
3. เรื่องการก่อสร้างก าแพงที่ท้ิงขยะไม่ทราบว่าที่ตรงไหน 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 

- ผมมีไม่ก่ีเรื่อง 
1. ทีไ่ม่เข้าประชุมเรื่องวันเด็ก ผมไม่ได้รับหนังสือ 
2. ถามบริหารเรื่องท่ีทิ้งขยะตรงไหน ก าแพงก่อสร้างตรงไหน 
3. ปัญหาการท างานของเจ้าหน้าที่ ทุกกองส าคัญหมดการท างานของกองช่าง 

ถ้าบริหารไม่สั่งเขาก็ท าไม่ได้ 
4. ถนน ม.7 เป็นรางขนมครกหมดแล้ว สมาชิกก็ต้องเดือดร้อนให้รีบท า 

ตอนนี้โครงการไม่เกิน 5 แสน อ านาจนายกเรียกผู้รับจ้างมาท าได้ทันทีไม่ต้องประกาศ
หาผู้รับจ้าง 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการที่สภาฯอนุมัติให้จ่ายขาดไปแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับวัสดุ
ที่ใช้ เพราะไม่มั่นคงแข็งแรงในการใช้งาน หน้าแล้งก็ปัญหาฝุ่นละอองตามมา หากใช้
วัสดุมีคุณภาพ เช่น หินคลุก งบสูง แต่อายุการใช้งานนานก็คุ้มค่า 
- เรื่องการพูดคุยในลักษณะที่ท าให้เกิดความร้าวฉาน ทุกฝ่ายไม่มีใครผิด แต่เป็น

การไม่เข้าใจกัน ในการบริหารงาน นายกมีอ านาจหน้าที่ มีระเบียบก าหนดไว้ในการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเบิกจ่ายไม่ได้ เบิกจ่ายล่าช้า ถ้านายกใช้ระเบียบกฎหมาย
มาเป็นเครื่องมือก ากับในการท างานทุกอย่างก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการใดสุ่มเสี่ยงใน
การจ่ายเงินก็เรียกเจ้าหน้าที่มานั่งคุยกันก่อน และเรื่องกิจกรรมที่เยอะเกินไป ท าให้
กระทบถึงก าลังเจ้าหน้าที่ในการท างานพัฒนา ส าหรับวันเด็กผมจะให้ทุน 4 ทุน และ
จะหามาเพ่ิมให้ได้ 8 ทุน 

นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 
สมาชิกสภาอบต. ม.1 

- ขอซ่อมถนนสายหน้าอบต. จากหัวสะพาน ม.1 – สะพานบางน้อย ใช้เป็นวัสดุ 
(ปูน+หิน+ทราย) มาผสมเทหลุมก่อน และหิน 2 รถ ส าหรับถมถนนซอย ม.1 ที่อบต.
ขุดวางท่อประปา 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมเห็นด้วยกับ อบต.ม.1 ผ่านทางนั้นหลุมมากจริงๆ ถ้าบริหารซื้อยางมะตอย
มา แล้วขอแรงสมาชิกให้ช่วยกันซ่อมก็จะดี ส าหรับถนนของ ม.7 ผมขอมาก่อนบุญ
เดือนสิบ ถ้าบริหารจะกรุณาช่วยด าเนินการให้ได้ก่อนปีใหม่ เป็นของขวัญรับปีใหม่
ให้กับชาวบ้านจะขอบคุณมาก 

นายมนตรี  บุญวงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ขอให้ทุกคนตระหนักหน้าที่ของตน ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด องค์กรเราก็อยู่ได้
และขอฝากประปาส่วนภูมิภาค คุณธ ารงได้ไปติดต่อที่ประปาส่วนภูมิภาคชะอวด เขา
บอกให้อบต.มีหนังสือขอขยายเขตไปก่อน แล้วเขาจะด าเนินการให้ ขอให้บริหาร
ด าเนินการด้วย 

นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- หัวสะพานถนนสายใสพิกุล ข้ามชลประทานสาย D2 ทรุด ฝากบริหารช่วย 
 

/ ด าเนินการ... 
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ด าเนินการให้หน่อย ขอหารือจะเอากังหันที่ช ารุดที่อยู่ในโรงเรียน จะเอาลงจะท าได้
หรือไม ่

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ถนนชลประทานสาย 6 ที่ต้องใช้ลูกรัง เพราะดูสภาพพ้ืนที่แล้วหลุมลึกมาก    
รถ 10 ล้อไม่กล้าผ่าน 
- การท างานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดี หน้าที่ใครหน้าที่มัน 

ไม่ใช่ว่าพอใครไม่อยู่ก็โยนให้คนนั้น 
นายด ารงค์  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

1. ขอบคุณ ส.อบต. ที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสาย
ชลประทานสาย 6 การซ่อมจะใช้ลูกรังควนชิงก่อน เพราะหลุมลึกมาก ส่วนจะเอาหิน
คลุกมาถมปรับปรุงอีกหรือไม่ไว้ค่อยว่ากัน 

2. วันที่  17 ธันวาคม 2558 ครูขอเชิญ ผู้บริหารและส.อบต.ไปต้อนรับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่ 

3. เรื่องกังหันในโรงเรียนหนองหิน เนื่องจากไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรา ผอ.บอกว่า
จะเชิญผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. มาคุยกันว่าจะด าเนินการอย่างไร 

4. ที่สมาชิกเขียนค าร้องมานานแสนนาน เรื่องการถมถนนในหมู่บ้าน หลังจากนี้
ผมจะหารืออีกครั้งว่าจะน าเงินตัวไหนไปด าเนินการได้บ้าง แล้วค่อยชี้แจงให้สมาชิก
ทราบ เพราะหลังจากน้ าท่วมมาตอนนี้ ถนนแต่ละสายช ารุดมากแล้ว 

นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ที่ผ่านมากิจกรรมเรามีเยอะ สมาชิกบางท่านก็มีภาระมากไม่ค่อยสะดวกในการ
สนับสนุนกิจกรรมของอบต. เจ้าหน้าที่เองก็มีค่าใช้จ่ายในการไปติดต่อราชการที่
หน่วยงานอ่ืนแต่ละครั้ง ฝากนายกได้ช่วยดูแลด้วย เพ่ือจะได้เกิดความสมานฉันท์และ
ฝากบริหารเรื่องถังประปาม.7 ที่ไม่ใช้แล้วช่วยเอาลงให้ด้วย 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ที่ฟังมาก็มีหลายประเด็นพอสมควร 
1. ส.อบต.ม.6 กล่าวถึงเรื่องบทบาทของเจ้าหน้าที่ว่าให้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่

ของตนเอง ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองดี แต่อาจจะมีส่วนที่ขัดใจกันอยู่บ้าง ผมจะน าไป
ปรับปรุงในเรื่องนี ้

2. ส.อบต.ม.1 ขอวัสดุปรับปรุงถนนสายหน้าอบต. ผมจะดูให้ 
3. เรื่องที่ทิ้งขยะ จะชี้แจงให้สมาชิกทราบหลังปีใหม่ ตอนนี้ได้ขอตรวจสอบ

เอกสารจากส านักงานที่ดินว่าในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ดตรงไหนบ้างจะน ามาใช้เป็นที่ทิ้ง
ขยะได้ ก็มีใน ม.4 เป็นวัดร้างเนื้อท่ีประมาณ 25 ไร่ ก าลังเตรียมเจรจาขอที่ดิน 

4. การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.5 ต้องให้การประปาส่วนภูมิภาค
ด าเนินการส ารวจ คิดรายละเอียดแบบแปลนงบประมาณให้เรียบร้อยก่อน และจากที่
ได้ขยายไปในพ้ืนที่ ม.2 ,3 ก็พบปัญหาหลายอย่าง เช่นการวางท่อไปในพ้ืนที่ของ
ชาวบ้านก็มีปัญหาพอสมควร ก็ขอให้ส.อบต.ม.5 ได้ไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านใน
แนวที่ท่อเดินผ่านพลางๆก่อน 

5. ในเรื่องหัวสะพานคลอง D2 ให้ส.อบต.ได้เขียนค าร้องขอวัสดุเข้ามา 
6. กิจกรรมในต าบลท่าเสม็ดเยอะมั๊ย ผมว่าในการบริหารงานของเราต้องให้

ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา 
การศึกษา ถ้าเทียบกับท้องถิ่นอ่ืน เยอะกว่าเราและมีโครงการที่โดดเด่นแล้วเป็น
โครงการที่ใหญ่ๆทั้งนั้น การด าเนินงานของเรามีทั้งที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องท า หรืองานที่ 
 

/ เราอาจจะ... 
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เราอาจจะท ามีภารกิจที่ถ่ายโอนมาให้เราท า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
กระจายอ านาจในการบริหารราชการจากส่วนกลาง มาให้ท้องถิ่นด าเนินการกิจกรรมที่
อบต.ท ามาบางโครงการอาจไม่ประสบความส าเร็จ แต่ก็จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใน
โอกาสต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เวลาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......4...........ประจ าปี 2558   ครั้งที่...1/2558......... เม่ือวันท่ี.........14....ธันวาคม.....2558...............  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่..............................................................  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน........7............หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
แล้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม....สามัญ..........................สมัยที่..........1.......... 
ครั้งที่.......1.......................ประจ าปี............2559....................เมื่อวันที่........15 กุมภาพันธ์ 2559....................... 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


