
 
 
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559   
_________________________ 

 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
เสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559   เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการติดตั้งกัน
สาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด (อาคารหลังที่ 2) และขอความเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดเป็นศูนย์เดียวกัน 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่            
9  พฤษภาคม  2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2559  เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2559  และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่ าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  6   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1 

วันที่ 2 พฤษภาคม 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 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  
14 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
15 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
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  
5 นายบุญยอด  ธานีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บุญยอด  ธานีรัตน์  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 13.30 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 14 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

1. รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยใช้กรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกการขับเคลื่อน 
หลายมาตรการ เช่น 

1.1    มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้าน) 
1.2 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวประชารัฐ  (หมู่บ้านละ 2 แสน) โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 1. ด้าน
เศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม 3.ด้านสาธารณประโยชน์อ่ืน ต้องด าเนินการในหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละไม่เกิน 2 โครงการ และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การด าเนินการ อ าเภอได้ประชุมชี้แจงให้หมู่บ้านทราบ
แล้ว ว่าโครงการใดห้ามท า โครงการใดด าเนินการได้บ้าง 

1.3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต าบลท่าเสม็ดได้เสนอไปผ่านหน่วยงาน
เกษตร 3 โครงการ ตัดไป 2 โครงการ ได้มา 1 โครงการ (ม.4) ขุดลอกทางระบายน้ า 
ตอนนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว โอนเงินเข้าบัญชีเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โดยใช้แรงงานราษฎร 

2. แจ้งสถานการณ์น้ าช่วงภาวะวิกฤต ขณะนี้คลองระบายน้ าชะอวด -แพรกเมือง 
น้ าลดลงวันละ 40 เซนติเมตรต่อวัน ระดับน้ าต่ ากว่าปกติ ขอให้หยุดสูบน้ าจากล าคลอง
เพ่ือป้องกันดินสไลด์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 

1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความใน
หน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าทีป่ระชุมรับรอง  

ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
 

5.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด      
(หลังที่ 2) ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 

- ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เนื่องจากโครงสร้างหลังคาตามแบบเป็นพ้ืนที่โล่ง
บางช่วง มีปัญหาเรื่องฝนสาดหรือแดดส่อง สร้างความล าบากแก่ครูและเด็ก และไม่
ปลอดภัยในการท ากิจกรรมจึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ โดยโอนงบประมาณจาก
โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง ซึ่งตั้งไว้ 65,000. - บาท ไปเป็นค่าโครงการ
ติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังที่2) จ านวน 31,000.- บาท รายละเอียดตามใบขอโอน 

 
/นายอภิคม... 



นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ตามที่นายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2559 โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 31,000.- บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณ 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5.2  ญัตติขอความเห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ดเป็นศูนย์เดียวกัน  ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- เรื่องการย้ายรวมศูนย์เด็ก เหตุผลเนื่องจากความเหมาะสม เนื่องจากศูนย์น้ าด า
อยู่ในวัด ด้านหลังศูนย์เป็นคลองมีน้ าเน่าเสีย ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูก
สุขลักษณะ และในวัดก็มีงานศพบ่อย ไม่เหมาะกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็ก ที่ส าคัญตอนนี้เราได้อาคารใหม่มาอีก 1 หลัง อยู่ในบริเวณเดียวกัน ถ้าย้ายศูนย์มา
อยู่ในที่เดียวกัน การบริหารจัดการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินการย้ายศูนย์ 
เราก็ได้ด าเนินการตามข้ันตอนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอสภาฯพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

- ผมเห็นด้วย ในความสะดวกสบาย ง่ายต่อการดูแลจัดการเมื่อย้ายศูนย์มาอยู่
รวมกัน ผมขอเสนอในเรื่องของความปลอดภัย อยากให้ผู้รับผิดชอบท าป้ายเตือน      
ลดความเร็วรถเม่ือขับผ่านศูนย์เด็ก บริเวณสี่แยกฝั่งออก สามแยกฝั่งตกของศูนย์เด็ก 

- ผมเห็นด้วยกับการย้ายรวมศูนย์ และอยากให้เตรียมรถรับ-ส่ง นักเรียนด้วย ใน
รายที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมาศูนย์ ว่าจะให้ใครรับ-ส่ง 

- ผมเห็นด้วยการย้ายรวมศูนย์ แต่สงสัยการบริหารว่าจะแยกเป็น 2 ศูนย์ หรือ
รวมเป็นศูนย์ท่าเสม็ดศูนย์เดียว และจะจัดรถรับ-ส่ง หรือไม่  

- ลักษณะการบริการจัดการศูนย์จะรวมกันบริหารจัดการ แต่ยังใช้ชื่อศูนย์
เหมือนเดิม ไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง เพราะในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมีการยุบ 
อบต.จัดเป็นเทศบาล ถึงตอนนั้นค่อยเปลี่ยนชื่อศูนย์ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาการเดินทาง
มาเรียน ศูนย์เด็กเราอาจจะจัดรถรับ-ส่ง ทางปฏิบัติที่ชัดเจนค่อยว่ากันอีกครั้ง 

- สมาชิกที่ได้รับทราบรายละเอียดจากนายกพอสมควรแล้ว เกี่ยวกับญัตติย้าย
รวมศูนย์ ถ้าไม่มีใครอภิปรายแล้วผมจะขอมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์ 13 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 

- มีอยู่หลายโครงการที่ไม่ได้เสนอที่ประชุมในวันนี้โดยเฉพาะโครงการที่เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน ตามที่สมาชิกแต่ละหมู่ได้แจ้งไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท า
รายละเอียดยังไม่เสร็จ แต่ผมได้ขอขยายสมัยประชุมไปแล้ว ขอเชิญนายกชี้แจง ว่ามี
โครงการอะไรบ้างที่จะท าเป็นญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 

- ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนใน 1 
มาตรการ ให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสม และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายอ าเภอ
ได้มาติดตามการท างานและได้คุยร่วมกับสมาชิกในการเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน ได้ให้ช่างส ารวจประมาณการเพ่ือเสนอสภาฯ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ต่อไป แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่อยู่ในแผน จึงต้องไปเพิ่มเติมในแผนก่อน โครงการ 

-  
/ทั้งหลายที่... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต.ม.7 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 
 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
 
 
 
 
 
 

ทั้งหลายที่จะขอจ่ายขาดมี 12 โครงการ 
1. ปรับปรุงทางระบายน้ าริมถนนสายบ้านยางงาม ม.2 
2. ขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม ม.3 
3. ปรับปรุงทางระบายน้ าริมชลประทานสาย 6 บ้านนางเกสร ม.3 
4. ขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.3 
5. โครงการต่อระบบจ่ายน้ าประปาจาก ม.10 ต.เคร็ง – ม.4 บางน้อย 
6. ก่อสร้างถนนคสล.สาย รพช. – ปากควน ม.4 
7. ปรับปรุงทางระบายน้ าจากชลประทานสาย 7 – บ้านนายเจริญ ม.7 
8. ปรับปรุงทางระบายน้ าจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวาง ม.6 
9. ขยายท่อเมนต์ประปา ม.4 จากถนนชะอวดแหลม – บ้านนายสมโชค 
10. โครงการขุดลอกคลองบางคุระ ม.7 
11. โครงการขยายท่อเมนต์ประปาจากสี่กั๊ก – บ้านนายกล้าณรงค์ 
12. โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน ม.5 

และโครงการทั้งหมดนี้ ผมไม่ทราบว่าจะไปซ้ าซ้อนกันโครงการของหมู่บ้านที่จะใช้งบ 
200,000.-บาท นั้นบ้างหรือไม่ 

- งบ 200,000.- ของ ม.7 มีจะท า 2 โครงการ คือ ขยายเขตประปาภูมิและขุด
ลอกคลองบางคุระ แต่ผมได้คุยกับประธานสภาฯแล้วว่าจะใช้งบ 200,000.- ในการ
ขยายเขตประปาส่วนขุดลอกบางคุระจะขอใช้งบของอบต.ในการคิดรายละเอียด ก็ให้
ช่างของประปาคิดเสร็จก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเสนอไปให้ประปาที่สุราษฎร์ธานีอนุมัติ หมู่อ่ืน
ที่ประปาภูมิภาคผ่าน ก็ควรจะด าเนินการไว้เผื่อลูกหลานในอนาคต 

- ในการด าเนินการโครงการในส่วนของหมู่ที่ 7 ถ้ามีปัญหาก็สามารถตัดออกได้
เลย เช่น ถ้าไม่มีหนังสืออุทิศ ชาวบ้านไม่อุทิศให้ตอนนี้เป็นวาระอ่ืนๆ แล้วสมาชิกท่านใด
มีอะไรเสนอม๊ัยครับ 

- ผมฝากบริหารได้ส ารวจเมนต์ประปาของ ม.4 ให้ครอบคลุมเพราะไม่นาน
ประปาที่ก าลังก่อสร้างเสร็จ ประชาชนจะได้ใช้น้ าได้เลย 

- ปัญหาน้ าประปาม.4 ไม่พอ ชาวบ้านคิดว่าลุงหลองเอาน้ าประปาไปผลิตน้ า
จ าหน่าย ผมสนิทกับบ้านนั้นดี ผมพูดกับทุกคนว่าถ้ามีการสูบน้ าจากท่อบอกผม ผมจะ
ไปคุยเองและเรื่องฝ่ายบริหาร ให้ตัดท่อเมนต์ของม.4 เป็นการแก้ปัญหาที่ผิด เพราะคน
อ่ืนหลายคนพลอยเดือดร้อน ไม่ได้ใช้น้ า 

- และเรื่องขยายท่อเมนต์ อยากให้เพ่ิมไว้ในแผนจะได้ด าเนินการให้ครอบคลุมต่อไป 
- ประปาหมู่ที่ 5 เดือดร้อนจริงๆ ปัญหาประปา ม.5 แก้ยากมาก 

 
- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ดับ แจ้งมา 6 จุด ซ่อมแล้ว 

4 จุด 
- เรื่องน้ าประปาไม่ไหล ได้เปลี่ยนท่อใหม่ระยะทางรวม 380 เมตร ตอนนี้น้ า

ไหลดี แต่ปลายสายมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่อู่ฝอยทองน้ าไม่ไหล ไม่แน่ใจว่าท่อแตกหรือท่อ
ตัน ช่วงตรงนั้นมีการถมดิน และรถวิ่งมาก ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านมายื่นค าร้อง เพ่ือบริหารได้
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 
/นายเนตร... 



นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
 
 
 
 
 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 
 
 
 
 
 
นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 
นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 
 

- ปัญหาของม.6 ที่อยากจะให้ท าซ่อมถนนสายบางกลางจากบ้านนายอ้วน – 
กล้าณรงค์ ถนนคลส. สายนายเสรี – บ้านนายพิมาน เรื่องน้ าที่ยังเดือดร้อนอยู่ ตั้งแต่
บ้านนายช่วง อ่อนแก้ว ถึงยางงาม ขอให้นายกช่วยดูแลด้วย 

- ปัญหาจากการเปลี่ยนท่อเมนต์จากบ้านนายเสรี – บ้านนายมงคล จาก 2 นิ้ว
เป็น 1 นิ้ว ท าให้แรงดันน้ าต่ า 

- การท าโครงการ ผมอยากให้วิเคราะห์ผลกระทบก่อนเพ่ือความคุ้มค่า เช่น การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอบต. อยากให้หลายฝ่ายช่วยกันคิดให้รอบคอบ ท าครั้งเดียวให้
เสร็จไปเลยไม่ใช่ขุดๆถมๆ การก่อสร้างหมู่บ้าน การสร้างบ้าน ต้องวางผังท่อระบายน้ า
ก่อน การระบายน้ าเป็นเรื่องส าคัญ 

- การซ่อมถนน ควรใช้หินคลุก จะได้ไม่เกิดฝุ่นมากในหน้าแล้ง 
- ปัญหาเรื่องน้ าขาดตอน พ้ืนที่เกษตรแห้งไม่มีน้ า ขอสายยางต่อน าน้ าช่วยเหลือ

เบื้องต้นก่อน และเรื่องถังขยะมีหลายครัวเรือนไม่มีถังขยะ 
- วันนี้น้ าเป็นปัญหากับการท าการเกษตรแล้ว น้ าคลองห้วยลึกไม่มีแล้ว อาจ

เพราะการบริหารจัดการของชลประทาน หรือด้วยเพราะการเอาแต่ประโยชน์ส่ วนตัว
ของประชาชน อบต.เป็นส่วนราชการ ผมอยากให้เป็นตัวประสาน เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยการท าหนังสือไปถึงชลประทานหรืออ าเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้ง
ความเดือดร้อนให้เขาได้ลงมาดูฝายกั้นน้ าบ้านคชรัตน์ รูปแบบการก่อสร้างสันฝ่ายไม่
เสมอกัน น้ าจะเทไปฝั่ งคลองเลนมากกว่า  ท า ให้คลองห้วยลึกแห้ งและช่วย
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ าให้มีการแบ่งปันกัน และให้เร่งเจ้าหน้าที่ในเรื่องโครงการที่จะ
จ่ายขาดเพราะความแห้งแล้งเราไม่สามารถหยุดมันได้ 

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านโคกฉิ่งและบ้านยางงาม 
 

- หมู่ที่ 1 จะต่อเติมหอประชุม ผมว่าควรจะรื้อถังประปาเก่าก่อนจะไม่กีดขวาง
เวลาต่อเติมหรือเอาถังลง และเก้าอ้ีห้องประชุมสภาฯ จะซื้อหรือไม่ 

- ผมอยากรู้ว่าขยายเขตประปาจากสี่กั๊ก ต่อจากประปาถังไหนของม.1 ผมว่าน้ า
ไม่รู้จะพอหรือไม่ ผมว่าหมู่ 6 สร้างถังเองดีกว่า เพราะเจาะบ่อบาดาลไว้แล้ว 

- ประชาชนฝากมาถามเรื่องถนนสายริมทางรถไฟว่า อยากให้บริหารช่วยปูยาง
มะตอยด าแล้วลงหินและโรยทรายทับ ระยะทาง 700 เมตร หากมีงบก็ช่วยดูด้วย 

- ขอเน้นย้ ากับสมาชิกในเรื่องงบ 200,000.-บาท ให้สมาชิกได้ศึกษาดูส่วนไหน
ท าได้หรือท าไม่ได้ 30 กรกฎาคม นี้ต้องท าให้เสร็จ ที่เกี่ยวข้องกับเราก็เรื่องน้ า ถ้า
โครงการตรงกันก็ประหยัดงบได้บางส่วน 

- โครงการโรงเรียนวัยใสหัวใจซุกซน จะปิดการสอนในวันที่ 4 พฤษภาคม นี้ มี
เด็กมาเรียนกว่า 60 คน ในวันที่ 10 พฤษภาคม จะน าเด็กไปเที่ยวศึกษานอกสถานที่ 
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบด้วย อบต.จะมีหนังสือถึงผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่ง 

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 
09.30 น. ที่อบต.ท่าเสม็ด ประธานของเรามีปัญหาอะไรก็ให้สมาชิก าได้น าเสนอต่อที่
ประชุมได้ เที่ยงก็กินข้าวกันที่อบต.หลังเสร็จประชุม 

- ผมเป็นห่วงเรื่องน้ า งบ 200,000.-บาท ของม.3 ประชุมแล้วท าฝายน้ าล้น 
- วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ชลประทานจะส่งน้ าเข้าพ้ืนที่อีกครั้ง 

/นายสุพจน์... 



นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- การก่อสร้างประปาหมู่ที่ 4 ตอนนี้ตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว ก าลังก่อสร้างฐานราก 
จะจ่ายขาดเงินสะสม ขยายเขตจากถนนชะอวดแหลม ถึง บ้านนายสมโชค หมู่ที่ 4     
มีผู้ใช้น้ าประปา 140 ครัว แต่ประปาที่มีอยู่รองรับได้เพียง 50 ครัว น้ าจึงไม่พอและได้
ขอใช้น้ าจาก ม.10 เคร็ง คิดค่าน้ าจากเรา หน่วยละ 7 บาท 

- ถนนสายข้างบ้านนายเสรี จะด าเนินการโดยงบปี 2560 แต่ไม่ทราบมีปัญหา
เรื่องท่ีดินหรือไม ่

- การก่อสร้างรถไฟรางคู่ จะก่อสร้างทางทิศตะวันออกของรางเดิม ทางตัดผ่าน
การรถไฟจะกั้นหมดแต่จะท าทางยูเทิร์นผ่านบนรางรถไฟ จะด าเนินการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่ในปี 2560-2561 และเปิดใช้ปี 2563 

- วันนี้ การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี เวลาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม ...วิสามัญ.........
สมัยที่......1...........ประจ าปี  2559  ครั้งที่...........1......... เมื่อวันที่.........2.......พฤษภาคม.........2559............. 
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.......9....พฤษภาคม.....2559.................. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน........6............หน้า พรอ้มนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
 
 
 
 

 



*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม..........วสิามัญ................สมัยที่............1.............. 
ครั้งที่..............1................ประจ าปี............2559..........................เมื่อวันที่...........9  พฤษภาคม  2559................. 
 
. 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 


