
 
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1 

_________________________ 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 2559  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   15 กุมภาพันธ์  2559                  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2558 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด ปีที่ 2 และพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2559 

 ครั้งที่ 1 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

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 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุบิน  บ ารุงช ู  
11 นายธ ารงค์   นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์   นกทวี  
12 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
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 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6  ขาด 
 
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 (ขาด) ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  เรื่องกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) หมู่ใดที่ยังไม่ได้กู้ให้ ไปติดต่อกู้ได้ที่ธนาคาร    

ออมสิน 
1.2  เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต าบลละ 5 ล้าน ให้สมาชิกฯ ได้ช่วยตรวจสอบการ

ด าเนินงานด้วย เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีกตัวคือ เงิน 
กทบ.แห่งชาติ อนุมัติให้หมู่บ้านละ 5 แสน ในการน าไปสร้างคนสร้างงาน สร้างอาชีพ 
รายได้ ให้สมาชิกได้ติดตามหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนกันต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- รายงานการประชุมสภาฯอบต.ท่าเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญ
ครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 

- ขอแก้ไขข้อความหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8 , 25 ข้อความเดิม “มีนาคม” แก้เป็น 
“มิถุนายน”  และบรรทัดที ่11,28 ข้อความเดิม “ปี 60” แก้เป็น “ปี 2560” 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามที่สมาชิกได้ขอแก้ไขข้อความมานั้น ท่านอ่ืนจะแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติว่า สภาฯจะอนุมัติให้แก้ไขตัดทอนข้อความหรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติให้แก้ไข/ตัดทอนข้อความ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2558 ขอเชิญผู้บริหารได้รายงาน รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

นายสังข์   จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอปท. 2548 ข้อ 29,30 
ให้ผู้บริหารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาอบต. คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ของปี 
2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้จัดท าแล้วเสร็จและขอรายงานให้
สภาฯทราบ รายละเอียดตามที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯไปแล้ว 

- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
    โครงการและงบประมาณตามแผนปี 2558 มี 199 โครงการ แยกเป็น 
 

ล าดับที่ นโยบาย จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 37,691,500.- 
2 ด้านเศรษฐกิจ 14 470,000.- 
3 ด้านการพัฒนาคนและสังคม 80 15,108,100.- 
4 ด้านทรัพยากรธรรมราช 15 4,626,000.- 
5 การบริหารจัดการ 48 4,474,430.- 

 /การใช้จ่าย... 



- การใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ล าดับที่ นโยบาย จ านวน

โครงการ 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 1,414,000.- 
2 ด้านเศรษฐกิจ 6 76,750.- 
3 ด้านการพัฒนาคนและสังคม 27 3,431,316.- 
4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4 1,019,097.- 
5 การบริหารจัดการ 31 1,314,449.- 

     ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการอยู่ในหน้าถัดไป 
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมปี 2558 มีดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ การเบิกจ่าย 
(บาท) 

1 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.2,3,7 1,349,000.- 
2 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,000,000.- 
3 จัดซื้อถังขยะ 455,000.- 
4 ซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 1 535,000.- 
5 ซ่อมถนน รพช.ปากควนหมู่ที่ 4   48,000.- 
6 ซ่อมถนนบ้านสี่กั๊ก – นางหลง 97,000.- 
7 สมทบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 128,000.- 
8 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 11,000.- 
- ปัญหาและอุปสรรคในการท างานมีดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารสะท้อน

ปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 
2. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนมากซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้

ถึงครึ่งของโครงการ 
3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ 
4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด 
5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. อบต.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

คนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบก่อนและหลังจัดท าโครงการให้

ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอ

ปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้าน ในการท าปัญหาและความต้องการบรรจุ
ในแผนพัฒนา จะเห็นว่ามีจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 58 มี 199 โครงการ 
แต่จ านวนโครงการที่ได้น ามาปฏิบัติมี 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ 39.20 ท าไม่ถึง 
50% ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวมของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้ 5.76 คะแนน ทางฝ่ายบริหารไม่สามารถ 
 /น าโครงการ... 



น าโครงการมาด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากโครงการมีมาก แต่งบประมาณเรามีน้อย 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ดปีท่ี 2 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

 - ขอเชิญนายกอบต.ท่าเสม็ด รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาฯ ขอเชิญครับ 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ตามพรบ.สภา/อบต. พ.ศ. 2537 ม.58/5 วรรค 5 ก าหนดให้นายกจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต. เป็นประจ าทุกปี 
และประกาศหน้าที่ท าการ บัดนี้นายกได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 

 

ล าดับที่ นโยบาย จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 4,394,000.- 
2 ด้านเศรษฐกิจ 7 87,750.- 
3 ด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคม 7 6,565,190.- 
4 ด้านการศึกษา 12 4,268,214.- 
5 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6 3,474,097.- 
6 ด้านสุขภาพและอนามัย 2 132,500.- 
7 ด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 13 547,526.- 
8 ด้านพัฒนาองค์กร 29 1,385,890.- 

       

           โดยการใช้จ่ายเงินตามนโยบายดังกล่าว แยกตามแหล่งที่มาของงบ ดังนี้ 
ล าดับที่ แหล่งที่มา จ านวน (บาท) 

1 จ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ 10,050,077.- 
2 จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม 4,618,000- 
3 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,604,537.- 

รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 

- โครงการด้านเศรษฐกิจ น่าจะน าเข้าแผนพัฒนาสามปีและน ามาด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติให้มากขึ้นกว่านี้ 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- การชี้แจงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนและการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายก น่าจะให้เจ้าหน้าที่เพราะเขาท ามาเอง ตัวเลขในรายงานทั้ง 2 เรื่อง 
คลาดเคลื่อนกันอยู่การชี้แจงนโยบายไม่ค่อยชัดเจน และภาพในรายงานควรจะเป็น
ภาพสี 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- บริหารก็ได้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายไปเรียบร้อยแล้ว คนท างานย่อม
ผิดพลาดกันบ้าง ถ้าผิดแล้วแก้ไขถือเป็นสิ่งดีน่าชื่นชม และควรให้โอกาส ตามที่บริหาร
ได้ชี้แจงมาสมาชิกคงเข้าใจและรับทราบกันแล้วทุกคน 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

5.3  การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน      
3 คน การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 3 คน /นายอภิคม... 



นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
คณะละ 3 คน ขอเชิญบริหารชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม และก่อนด าเนินการ
คัดเลือก เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกด้วย 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

-  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลงจึงต้องเลือกใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 7,8 และข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งตามโครงสร้าง
คณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง คณะละ 3 คน วิธีการ
คัดเลือกให้เลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงครับ 

นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาฯ 

-  ให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นว่าเหมาะสมให้มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
สมาชิกคนหนึ่งเสนอได้ 1 ชื่อ หากมีการเสนอหลายคนก็ให้ลงมติเลือก โดยผู้ได้คะแนน
เสียงมากกว่า ได้เป็นคณะกรรมการ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

-  เมื่อเข้าใจวิธีการดีแล้วก็ให้สมาชิกได้เสนอชื่อ ผู้ที่ตนเห็นเหมาะสม เชิญครับ 
เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก่อน จ านวน 3 คน 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

-  เสนอ นายสุบิน  บ ารุงชู 
     ผู้รับรอง  1. นายธ ารงค์    นกทวี 
                 2. นายสุพจน์  ชูถนอม 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า              
นายสุบิน บ ารุงชู ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 เชิญเสนอคนที่ 2 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

-  เสนอ นายสุทิน  สังข์แก้ว 
     ผู้รับรอง  1. นายเนตร  หนูเมือง 
                 2. นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า               
นายสุทิน  สังข์แก้ว  ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 เชิญเสนอคนที่ 3 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

-  เสนอ นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
     ผู้รับรอง  1. นายสอด  สามใหม่ 
                 2. นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า               
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์  ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 

สรุปผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 คน คือ 
1. นายสุบิน  บ ารุงชู 
2. นายสุทิน  สังข์แก้ว 
3. นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
ต่อไปเป็นการคัดเลือก กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอ

เชิญเสนอรายชื่อได้เลยครับ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 
 
 

-  เสนอ นายธ ารงค์   นกทวี 
     ผู้รับรอง  1. นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
                 2. นายสุบิน  บ ารุงชู 

/นายอภิคม... 



นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า              
นายธ ารงค์   นกทวี ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ต่อไปเชิญเสนอคนที่ 2 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

-  เสนอ นายกุลเดช  ยมพมาศ 
     ผู้รับรอง  1. นายจ านาญ  พรหมเกิด 
                 2. นายสุพจน์  ชูถนอม 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า              
นายกุลเดช  ยมพมาศ ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ต่อไปเชิญเสนอคนที่ 3 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

-  เสนอ นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 
     ผู้รับรอง  1. นายสอด  สามใหม่ 
                 2. นายสุพจน์  ชูถนอม 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

-  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะ เสนอสมาชิ กท่ าน อ่ืน อีกหรื อ ไม่  ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า               
นายใจเพชร  เดชบุญช่วย  ได้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 

สรุปผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3 คน คือ 

1. นายธ ารงค์    นกทวี 
2. นายกุลเดช  ยมพมาศ 
3. นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

5.4 ขออนุ มัติ โอนงบประมาณโครงการติดตั้ ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
งบประมาณปี 2559  

- ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

-  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จากเทศบาลต าบลชะอวด – เขตต าบลนางหลง งบประมาณ 218,200.- บาท และ
เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ด าเนินการโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ หลังจากด า เนินการ
เสร็จเกิดปัญหาไฟดับบ้างติดบ้าง เนื่องจากสวิสซ์ปิดเปิดไฟช ารุด แต่การไฟฟ้าบอกว่า
การไฟฟ้าไม่รับประกันวัสดุ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ และอบต.ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุมาซ่อมแซม แต่หากเราจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ หากเกิด
การช ารุดในระยะเวลาประกัน เขาก็สามารถรับผิดชอบให้อบต.ได้ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยน
วิธีการด าเนินการ โดยการโอนงบประมาณ เพื่อไปเป็นค่าติดตั้งโคมไฟพร้อมสวิสซ์ตัดต่อ
อัตโนมัติ เป็นเงิน 88,926.- บาท เพ่ือสภาฯได้พิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่แนบ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 

- ผมสงสัยที่โอนงบประมาณมาเป็นโคมไฟแล้ว และให้ไฟฟ้าพาดแต่สายดับโดย
จากเดิมระยะทาง 1,640 เมตร เพ่ิมเป็นระยะทาง 2,360 เมตร งบประมาณเท่าเดิม
หรือไม่ และระยะทางที่ขยายออกไปนั้น ไม่มีโคมไฟใช่หรือไม่ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- เพ่ิมระยะทางพาดแต่สายดับอย่างเดียว แต่ปีต่อๆไปคงจะติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะให้ถึงคลองเลน เมื่อไม่มีใครสงสัยแล้ว ผมจะขอมติว่า สภาฯจะอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนจากเทศบาลต าบลชะอวดถึงเขตต าบลนางหลง งบประมาณ 
88,926.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 23 จุดพร้อม
สวิสซ์ตัดต่ออัตโนมัติ จ านวน 2 ชุด หรือไม่ 

-  
/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือจะสอบถาม จะ
ฝากอะไรนายกบ้าง ขอเชิญครับ 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมมี 2 – 3 เรื่องท่ีจะถามนายก 
1. เรื่องประชุมสภาฯ ท าไมต้องมาประชุมเอาวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ของสมัยประชุม 
2. การจัดเก็บขยะตอนนี้ได้ที่ท้ิงหรือยัง ถ้าไปทิ้งเทศบาลนคร ต้องจ่ายค่า

ทิ้งตันละ 250 บาท ค่าน้ ามัน และรถขยะ ถังขยะ จ่ายขาดเงินสะสมซื้อได้หรือไม่ 
3. การแก้ปัญหาทางน้ าหลังอบต. เบิกจ่ายเรียบร้อยหรือยัง 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- หัวใจของการบริหารจัดการคือนโยบาย นโยบายนั้นก็ก าหนดมาจากความ
เดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และเรามาจากพ่ีน้องประชาชนเลือกเข้ามา 
นโยบายเร่งด่วนของผมมี 5 – 6 เรื่อง คือ 

1. พัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง 
2. การก าจัดขยะมูลฝอย 
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ส่งเสริมสถานศึกษา เน้นเทคโนโลยี 
5. จัดตั้งกองทุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก 
6. พัฒนาสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 
- การซื้อรถขยะมีกรรมการก าหนดคุณสมบัติและสภาอนุมัติจัดซื้อ ที่ทิ้งขยะเจ้า

ของเดิมยังอนุญาต แต่ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนบอกไม่ให้ทิ้ง ได้ไปติดต่อทิ้งนอกพ้ืนที่
2 แห่ง คือที่ร่อนพิบูลย์ (ที่เขาหมาก) กก.ละ 75 สตางค์ และที่ทุ่งท่าลาด กก.ละ 25 
สตางค์ เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบดูแล้ว ถ้าท้ิงที่ทุ่งท่าลาดประหยัดกว่า 

- การประชุมที่ล่าช้า เนื่องจากสภาฯให้โอกาสเสนอญัตติเพ่ิม ผมเลยให้กองช่าง
ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้า คิดค่าพาดสายดับเลยใช้เวลาหลายวัน 

- การแก้ปัญหาทางระบายน้ า ก่อนนี้ อบต.ได้แก้ปัญหาโดยขุดทางระบายน้ าให้
ไปลงสระหนองหยี แต่บางคนให้ขุดด้านหลัง ก่อนหน้านี้ผมเสนอโครงการถมฝังท่อ
ด้านหลังแต่สภาฯไม่อนุมัติ พอมีปัญหาผมก็เลยต้องขุดอยู่ดี 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

1. เขื่อนกั้นน้ าเก็บไว้ใช้ท าน้ าประปาหมู่ 7 เป็นรูรั่ว ขอให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ 
โดยซื้อวัสดุ ปูน หิน ประมาณ 5,000.- บาท  คงพอ ถ้าในสระนั้นแห้งจะมีปัญหาเรื่อง
น้ าประปาในหน้าแล้ง 

2. ให้บริหารได้ประสานผู้ดูแลประปา หมู่ 6 น าทุ่นลอย หมู่ 6 ไปไว้ในสระให้ 
3. ถังประปาเก่าจะด าเนินการรื้อย้ายได้เมื่อไหร่ 
4. ฝากผู้บริหารในปีหน้าพาดสายดับในซอยประชาธิปไตยด้วย ให้ครอบคลุมทั้ง

หมู่ 7 
5. เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางกองทุนหมู่บ้านกู้ได้หรือไม่ หลายกลุ่มสนใจ สอบถาม

กันอยู่  
นายวุฒิชัย  ช้างนิล 
นักพัฒนาชุมชนช านาญงาน 

- ยอดเงินกองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอนนี้มีอยู่ 8 แสนกว่า ปีที่แล้ว หมู่ 3 กลุ่ม
โคขุนกู้ไป 1 แสนบาท กลุ่มใดต้องการกู้เงินกระตุ้นไม่เกิน 1 แสน นายกอนุมัติ ถ้ากู้
เกิน 1 แสน อบต.ต้องส่งเรื่องให้อ าเภอพิจารณา ลักษณะของกลุ่มต้องมีสมาชิก     

 /อย่างน้อย... 



อย่างน้อย 15 คน ต้องสมทบเงิน 30% โดยต้องมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนรวมแล้ว 30% 
เช่นถ้าโครงการ 100,000.- บาท  อบต.ให้กู้ 70,000- บาท กลุ่มสมทบ 30,00.- 
บาท 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ถ้ากลุ่มกองทุนหมู่บ้านจะกู้ได้หรือไม ่

นายวุฒิชัย  ช้างนิล 
นักพัฒนาชุมชนช านาญ
งาน 

- ระเบียบเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ.2541 2543 ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ
กู้ยืม ต้องมีระเบียบกลุ่ม ในส่วนของกองทุนไม่เคยมีมากู้ และไม่น่าจะได้ 

นายธ ารงค์  นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ผมมีอยู่ 3 – 4 เรื่อง ที่จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบและหาวิธีด าเนินการ คือ 
1. เรื่องประปาส่วนภูมิภาค ของหมู่ที่ 5 เริ่มเข้าหน้าแล้งแล้ว ชาวบ้านคงจะ

เดือดร้อนกันมาก ต้องร้องเรียนกันอีก 
2. เรื่องที่ดินนางพักที่ถูกน้ าเซาะ ให้นายกสั่งช่างเข้าไปดู เพ่ือด าเนินการแก้ไข   

ใช้งบประมาณน่าจะไม่เกิน 5,000.- บาท 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

1. เรื่องที่ทิ้งขยะในหมู่ที่ 4 มีชาวบ้านอยู่ 2 – 3 รายไม่เห็นด้วย ให้บริหารท า
ประชามติชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ 

2. การซ่อมแซมถนนที่ช ารุดหลังเกิดน้ าท่วมให้เร่งด าเนินการหน่อย 
นายจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภาอบต. ม.2 

1. ฝากบริหารดูแลเรื่อง ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย 6 ด้านทิศเหนือ จากถนน
รถไฟ ถนนชลประทาน โดยถมหินคลุก พร้อมเกรดระยะ 400 เมตร 

นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต. ม.2 

1. ความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูแล้งหรือน้ าท่วมบางสาย ที่ผมเคยเขียน   
ค าร้องมา ริมถนนชลประทานสาย D2 ถึงบ้านเลขานายก สายบ้านยางงาม – ใสพิกุล 
นายกช่วยดูแลด้วย 

2. อยากให้กลมเกลียวใจเดียวกัน รอบหน้าจะได้รับความไว้วางใจได้เข้ามากันอีก 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

1. ถังประปาเก่าหมู่ 1 รีบรื้อให้หน่อย 
2. ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด ซอยบ้านบางกลาง บ้านนัฐพงศ์  คงศรีลัง 
3. ชาวบ้านถามเรื่องซ่อมหินคลุก เมื่อไหร่ท า 

นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

1. ทางเลียบคลองเข้าบ้าน นางบุญเสริม น้ าเซาะดินพัง รถยนต์ผ่านไม่ได้แล้ว 
2. ไฟฟ้าสาธารณะส ารวจแล้วยังไม่ซ่อม 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

1. ผมมีปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร ถึงคิวของผมวันไหนบริหารช่วยกระซิบด้วย 
2. ราคายางตกต่ า เราต้องคิดว่าจะช่วยชาวบ้านอย่างไรได้บ้าง ความจริงวันนี้คน

ไม่มีเงินใช้จ่าย เป็นเรื่องที่ท้าทายของบริหาร ว่าจะท าอย่างไร ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีขึ้น 
3. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ฝากแจ้งบริหารเรื่อง สนามเซปัคตะกร้อ 

สนาม 2 ต้องปรับปรุง ให้ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าไปด าเนินการด้วย 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

1. โครงการซ่อมถนนสายบางกลาง บ้านนายห้วน ไชณรงค์ โดยใช้หินคลุก 
2. ถนนสายเลียบทางรถไฟ ให้ท าต่อถึงสายสี่กั๊ก 
3. ก่อสร้างสะพานข้ามถนนชลประทานสาย 6 – ไปเหมืองพลังไฟฟ้า 
4. ให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจงค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

1.  ฝากผู้บริหารได้ประสานกับผู้รับจ้างท าถนนที่ต าบลนางหลง วิ่งถนนช ารุดตรง
หัวสะพานดอนแต้ว ให้แก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ 

นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 

1. ไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดแจ้งหลายวันแล้ว เมื่อไหร่ซ่อม 
2. ขอซ่อมถนนชลประทานสาย 8 หลุมเยอะมาก เกรดอย่างเดียวก็ได้ 
 /3.บุกเบิกถนน... 



3. บุกเบิกถนนชลประทาน คลองแคบ – คลองเลน ที่อยู่ในข้อบัญญัติจะท า
เมื่อไหร่ แล้วต้องขออนุญาตชลประทานหรือเปล่า 

4. ให้บริหารช่วยส่งเสริม สินค้า OTOP ที่จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
ต าบลท่าเสม็ดได้บ้าง 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- เรื่องประปาหมู่ที่ 7 ผมจะประสานให้ช่าง ผู้รับผิดชอบประปาด าเนินการให้ 
- ไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด กองช่างได้ขอซื้อวัสดุเพ่ือน าไปซ่อมแล้ว ไม่กี่วันคง

เรียบร้อย แต่บางหมู่ก็ไม่ได้รายงานความช ารุด เสียหาย เข้ามา 
- ในเรื่องการซ่อมแซมถนน ตอนนี้ช่างได้ส ารวจประมาณการมาแล้ว อยู่ระหว่าง

ก าหนดราคากลาง อาทิตย์หน้าคงได้ผู้รับจ้าง มีทั้งหมด 26 สาย ที่จะท าการซ่อมโดย
ใช้งบกลางประมาณ 2 แสนกว่าบาท 

- เรื่องประปาส่วนภูมิภาคของหมู่ 5 เมื่อก่อนจะด าเนินการให้พร้อมหมู่ 2 – 3  
ก็ไม่เอา มาตอนนี้จะเอา จึงได้ให้กองช่างท าหนังสือประสานการประปาส่วนภูมิภาค ให้
ส ารวจประมาณการไปแล้ว ถ้าได้รายละเอียดมาเมื่อไหร่ ขอให้ส.อบต.ในพ้ืนที่ได้ไป
ชี้แจงให้ชาวบ้านในบริเวณที่ท่อจะเดินผ่านได้เข้าใจ เพ่ือจะได้ไม่เกิ ดปัญหาเวลา
ด าเนินการก่อสร้าง 

- ในเรื่องการจ าหน่ายหอถังประปาเก่าให้ปลัดได้ชี้แจง 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาฯ 

- เรื่องการจ าหน่ายถังประปาเก่าได้มอบหมาย ผอ.กองคลัง ประสานไปต้นสังกัด
เจ้าของประปา เขาบอกว่าได้ถ่ายโอนให้อบต.แล้ว แต่หลักฐานการถ่ายโอนที่เราหาไม่
เจอ แล้วก็ไม่ปรากฏการรับลงทะเบียนคุมพัสดุ จะขอส าเนาจากหน่วยงานเจ้าของเดิม 
เขาบอกว่าจากการปฏิรูประบบราชการ ยุบ ย้าย กรม กอง เอกสารเลยหายาก        
ผอ.กองคลัง เลยบอกว่าจะขอจ าหน่ายไปพร้อมกับพัสดุประจ าปีของอบต. ซึ่งตาม
ระเบียบพัสดุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณอบต.จะต้องแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ทุกปี ตอนนี้ทราบว่าก าลังด าเนินการตรวจสอบ และจะรายงานต่อไป 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของอบต. ขอให้ ส.อบต. ที่ได้รับการคัดเลือก
และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนได้ไปร่วมเวทีประชาคมด้วย 

- เรื่องการแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ของอบต.
ท่าเสม็ด รับผิดชอบน าคนไปร่วม 25 คน โดยพร้อมกันที่อบต.เวลา 12.30 น. ไปรถตู้ 
1 คัน รถอบต. 1 คัน สมาชิกท่านใดจะไปร่วมบ้าง 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- สมาชิกที่จะไปร่วมมี 2 คน 1. นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 2. นายวัฒนชัย    
ด้วงสงค์  ส่วนเรื่องการจัดท าแผนสามปี และเรื่องกีฬาสานสัมพันธ์ จะหารือนอกรอบ
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. 

นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- ผมขอชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯ 4 – 5 เรื่อง 
1. การซ่อมถนนชลประทาน ผู้ช่วยช่างบอกว่าไม่ใช่ถนนในความรับผิดชอบของ

เรา ถ้าจะท าต้องเขียนค าร้องเข้ามา 
2. ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องซ่อมถนนชลประทานสาย         

6 ชาวบ้านบอกว่า ผมพูดว่าถนนสายดังกล่าวซ่อมด้วยหินคลุก ความจริงผมไม่เคยพูด
แบบนั้น 

3. เรื่องสะพานในหมู่ 2 พวกชาวบ้านสอบถามก็ให้ท าความเข้าใจให้ถูกต้อง       
ให้บอกว่าชลประทานจะน าไปเข้าแผนของชลประทาน 

 
 /4.เรื่องไฟฟ้า... 



4. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะช ารุด มี ม.3 , 5 ที่แจ้งข้อมูลเข้ามา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าได้ขอ
อนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแล้ว ส่วนหมู่ที่ยังไม่รายงานเข้ามาค่อยว่ากันใหม่ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เวลาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......1...........ประจ าปี 2559   ครั้งที่...........1......... เมื่อวันที่.........15.......กุมภาพันธ์.........2559...............  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่......15....กุมภาพันธ์.......2559............. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน........10............หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
แล้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม....วิสามัญ........................สมัยที่........1............. 
ครั้งที่...........1.................ประจ าปี.........2259.........................เมื่อวันที่...............2  พฤษภาคม  2559................ 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 


