
 
 
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559   (ขยายเวลา) ครั้งท่ี 2 
_________________________ 

 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน         
12 โครงการ 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  
2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  
(ขยายเวลา) ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2559   และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559 

 (ขยายเวลา ) ครั้งท่ี 2 
วันที่ 9 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 ารงค ์ ทองมะลิ  
4 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 14 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี1... 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

1. นายอ าเภอชะอวดได้ประกาศขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่         
3 – 17 พฤษภาคม 2559 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความ   
ในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง  

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

5.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) เพิ่มเติม      
ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขอเชิญนายกได้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นที่ต้องท าแผนเพิ่มเติม 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ลงมาในพ้ืนที่หลายมาตรการ 
หนึ่งในนั้นให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือไปดูแลประชาชนใน 4 -5 เรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ฝายคลองไส้ไก่     
ท่อส่งน้ า เป็นต้น และตามที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายอ าเภอชะอวดได้มา
ติดตามและให้แนวคิด แนวทางในการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกอบต.ท่าเสม็ด 
จากนั้นสมาชิกได้น าเสนอปัญหาความต้องการในเรื่องน้ า เพ่ือด าเนินการขอใช้เงินสะสม 
แต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผน   
จึงจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 

- โครงการในร่างแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) โครงการล าดับที่ 3    
ลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.3 ดูลักษณะโครงการแล้วท าให้ประชาชน ม. 3 
เสียโอกาส ผมได้น าช่างลงไปส ารวจตรวจพ้ืนที่เพ่ือหาวิธีการให้ชาวบ้านได้ใช้น้ า แต่ถ้า
ด าเนินการโดยลอกวัชพืชอย่างเดียวและใช้งบแค่ 1,350.- บาทแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
ไม่ได้ครับ ถ้างบแค่นี้ผมไม่จ าเป็นต้องขอใช้งบอบต.รอถึง 2 ปีหรอกครับ เจ้าหน้าที่ของ
เราเก่งเรื่องตีความแต่ไม่ปกป้องหรือดูแลผลประโยชน์ของชาวบ้านเลย ผมขอให้เพ่ิมค า
ว่าขุดไปด้วย 

- โครงการล าดับที่ 5 ต่อระบบประปาจากหมู่ 10 เคร็ง – ม.4 บางน้อย ผมเห็น
เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นอ่ืน การบริหารจัดการควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรมาด้วยว่าอนุญาตให้ท าได้เราเป็นส่วนราชการ ท าอะไรต้องมีระเบียบยึดความ
ถูกต้อง ไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาในภายหลัง 

/นายกุลเดช... 



 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

 
 

- ตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ให้ปลัดสั่งเจ้าหน้าที่จัดท าแผน     
ภัยแล้ง ส ารวจปัญหารายงานจังหวัด แจ้งให้ส.อบต ส ารวจอีกทางหนึ่ง ผลไม้ยืนต้นตาย
มากแล้ว 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องแผนอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ            
ว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1) 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5.2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 12 โครงการ  ขอเชิญนายกชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ต้องจ่ายขาด และสถานการณ์คลังของเงินสะสมที่จะจ่ายได้ เชิญครับ 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินสะสมที่อยู่ในขณะนี้ 5,238,789.73 บาท หักเงินที่ต้องกันเผื่อไว้ตาม
หลักเกณฑ์ เหลือใช้จ่ายได้ 1,332,877.- บาท 

- ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้มีทั้งหมด 12 โครงการ ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 924,940.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ปรับปรุงทางน ้าเพ่ือการเกษตร มี 7 โครงการ 
1. ปรับปรุงทางระบายน้ าริมถนนสายบ้านยางงาม ม.2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 

1.60 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 300 เมตร สภาพเดิมปาก   
1 เมตร ท้องกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร งบประมาณ 
13,200.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 2 

2. โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม ม.3 ขนาดปากกว้าง     
1.5 เมตร ยาว 140 เมตร งบประมาณ 10,900.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 2 

3. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าริมถนนชลประทานสาย 6 จากถนนทุ่งยางค้อม 
-  บ้านนางเกสร ม.3 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 400 เมตร สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ท้องกว้าง 0.70 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร งบประมาณ 20,800.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 3 

4. โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.3 ขนาดปากกว้าง 1.5 เมตร 
ยาว 550 เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร งบประมาณ 1,340. - บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 2 

5. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าจากชลประทานสาย 7 – บ้านนายเจริญ     
หนูจันทร์ ม.7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ลึกเฉลี่ย        
1 เมตร ยาว 450 เมตร สภาพเดิมปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.50 เมตร      
ลึก 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร งบประมาณ 26,600. -บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 3 

6. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวาง ม.6 ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 220 เมตร 
สภาพเดิมปากกว้าง 1 เมตร ท้องกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร 
งบประมาณ 12,800.-บาท บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เ พ่ิมเติม ฉบับที่ 1)   
หน้า 4 

/7.โครงการขุดลอก... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. โครงการขุดลอกคลองบางคุระ ม.7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ท้องกว้าง
เฉลี่ย  4 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร สภาพเดิมปากกว้าง 6 เมตร      
ท้องกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 530 เมตร งบประมาณ 126,600. - บาท บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 4 

เหตุผลในการปรับปรุงทางน้ าตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากทางน้ าเหล่านี้
เชื่อมต่อกับคลองชลประทานใช้ในการส่งน้ าไปในพ้ืนที่การเกษตร แต่เนื่องจากมีวัชพืช
ปกคลุม ตื้นเขิน ขีดขวางอุดตันไม่สามารถส่งน้ าจากคลองชลประทานไปให้ประชาชน 
หรือเข้าไปในพ้ืนที่ เกษตรได้และสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึง
จ าเป็นต้องปรับปรุง 

ขยายท่อเมนประปาเพ่ือจ่ายน ้าอุปโภคบริโภค มี 3 โครงการ 
1. ต่อระบบจ่ายน้ าประปาจาก ม.10 เคร็ง – ม.4 บางน้อย โดยใช้ท่อ PVC     

Ø 2 นิ้ว ยาว 252 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว งบประมาณ 
28,400.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 3 เหตุผลจ าเป็น
เนื่องจากน้ าประปาม.4 ต้องน ามาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ม.6 ด้วย ท าให้ปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ประชาชนเดือดร้อน จึงจ าเป็นต่อระบบประปาจาก 
ม.10 เคร็ง 

2. โครงการขยายท่อเมนประปา ม.4 จากถนนชะอวดแหลม – บ้านนายสมโชค 
หมุนข า ม.4 โดยใช้ท่อ PVC Ø  2 นิ้ว ยาว 652 เมตร งบประมาณ 49,500.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 4 

3. โครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้านสี่กั๊ก – บ้านนายกล้าณรงค์ ชูช่วย ม.6 
โดยใช้ท่อ PVC คุณภาพชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 925 เมตร งบประมาณ 
70,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) หน้า 5 เหตุผลจ าเป็น 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ม.4,ม.6 ในบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีน้ าประปาใช้จึงจะขยาย
ท่อเมนเพ่ือชาวบ้านได้มีน้ าใช้ 

โครงการอื่นตามอ้านาจหน้าที่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช – ปากควน ม.4 ขนาดผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรัง เฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร งบประมาณ 477,100.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 28 เหตุผลเนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นหินคลุก มีประชาชนใช้จ านวนมาก 
ช ารุดเป็นหลุมมาก จึงประสงค์จะก่อสร้างเป็นถนนคสล.เพ่ือประชาชนสัญจรปลอดภัย 
และใช้ขนถ่ายสินค้าได้สะดวก 

2. โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน สาย 8 – สะพานคลองเลน ม.5 ขนาด
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยถมหินคลุกหลุมบ่อ จ านวน 168 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย งบประมาณ 87,300.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 38 เหตุผลเนื่องจากสภาพถนนเป็นหินคลุกและเป็นหลุมบ่อมาก ท าให้
เกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน เป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายอ่ืนประชาชนใช้เป็นจ านวน
มาก   จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง 

/นายอภิคม... 



นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต. ม.7 
นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกอบต. ม.2 
 
 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
 
 

- นายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียด ความจ าเป็นของโครงการต่างๆที่ขอจ่ายขาดเงิน
สะสม สมาชิกพิจารณาอย่างไรก็อภิปรายได้ แต่ขอเชิญเลขาชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์
การจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบก่อนอภิปราย และพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ 
เชิญเลขาก่อนครับ 

- การจ่ายขาดเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงินฯ 2547 ข้อ 89 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด                 
ที่ มท.0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีสาระสรุปได้ดังนี้ 

1. ตรวจสอบยอดเงินสะสม หัก รายการที่มีภาระผูกพันแล้วออกก่อน 
2. ส ารองเงินสะสมเพ่ือจ่าย ด้านบุคลากร ส ารองจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ส ารองจ่าย

กรณีสาธารณภัย 10% 
3. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้ได้ต้องเป็นประโยชน์

และตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆ 
4. ให้ท าได้เฉพาะโครงการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของในด้านบริการชุมชนและ

สังคม , กิจการเพ่ิมพูนรายได้ , กิจการท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
(ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ 2547 ข้อ 89) โดยให้ความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
- กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา 
- โครงการอื่นตามอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ประชาชน 
5. ต้องดูศักยภาพในการท าโครงการและสถานการณ์คลังของอบต. 
6.  ต้องมีความพร้อมด้านสถานที่หรือโครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนและต้องด าเนินการได้

ทันในปีงบประมาณ 2559 
7. ห้ามน าเงินสะสมไปใช้จ่ายโครงการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อประโยชน์โดยตรง    

ต่อประชาชน 
- ผมอยากให้สมาชิกในพ้ืนที่ได้อธิบายถึงเหตุจ าเป็นอย่างไร ความพร้อมของ

สถานที่ด าเนินการว่ามีปัญหาหรือไม่ 
- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าริมถนนสายบ้านยางงาม ม.2 ของเดิมตื้นเขิน 

เวลาชลประทานปล่อยน้ า น้ าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ จ าเป็นต้องท าเร่งด่วนเพ่ือส่งน้ า
ไปพ้ืนที่การเกษตรและครัวเรือน ประชาชนได้มีน้ าใช้ ส่วนที่ดินชาวบ้านผมขออุทิศไว้
แล้วไม่มีปัญหา 

- โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม มีวัชพืชปกคลุมมาก เวลา
ชลประทานปล่อยน้ ามา น้ าผ่านไปไม่ได้ ได้ให้ช่างเข้าไปส ารวจ 3 สาย ว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร สายทุ่งยางค้อมต้องใช้รถแม็คโฮขุดลอก ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินชาวบ้านขุดลอก  
ได้เลย แต่นายสมาน สานอินทร์จักร ได้น าท่อมาวางในเหมืองท าให้น้ าไหลไม่สะดวก 
ละเมิดสิทธิประชาชนทั่วไป เราต้องรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม อยากให้อบต.        
มีหนังสือแจ้งหยุดปัญหานั้น ผมได้บอกช่างให้ใส่ท่อ Ø 40 ซม. 1 ท่อนผ่า เพ่ือระบาย
น้ าเลียบคลองชลประทาน ส่วนโครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ผมคิดว่าถ้า 

/ใช้งบแค่... 



 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต. ม.7 
 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกอบต. ม.4 
 
 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกอบต. ม.6 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกอบต. ม.6 
 
 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต. ม.3 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต. ม.7 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกอบต. ม.5 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต. ม.3 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 

ใช้งบแค่ 1,340.- บาท ผมคงด าเนินการไปเองแล้ว และได้น าช่างไปส ารวจแล้ว เราไม่
สามารถน ารถเข้าได้สายนี้ต้องใช้แรงงานคน ถ้าเทียบกับสายยางค้อมงบต่างกันมาก สาย
นี้ก็ต้องขุดลอกให้ลึกน้ าถึงจะผ่านได้ ถ้าลอกอย่างเดียวก็คงไม่เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาให้
ชาวบ้านไม่ได้ 

- ผมเห็นใจสมาชิก ม.3 โครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึกให้บริหาร
ช่วยกลับไปดูประมาณการใหม่ ค่าแรงน่าจะตั้งกี่คน กี่วัน วันเท่าใดต่อคน คุยกับช่างให้
ชัดเจน 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รพช – ปากควน ม.4 ตอนนี้ช ารุดมาก 
เนื่องจากรถเข้าถมที่ก่อสร้างประปา ผมเห็นด้วยที่จะสร้างเป็นถนน คสล.และโครงการ
ขยายท่อเมนจากถนนสายชะอวดแหลมถึงบ้านนายสมโชค หมุนข า และโครงการต่อ
ระบบจ่ายน้ าประปาจาก ม.10 เคร็ง เพื่อประชาชนบริเวณนั้นจะได้มีน้ าใช้ 

- การจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้เน้นประโยชน์ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ า     
ถ้ามาดูงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่ม.4 ผมว่าตัดโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ไปจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาม.6  หมู่ที่ 6 แทบไม่ค่อยมีโครงการเลย 
ส่วนถนนค่อยใช้งบปีหน้า 

- ขอจ่ายขาดเงินสะสม 9 แสนกว่า เป็นโครงการท าในม.4 ใช้งบกว่า 5 แสน    
เราควรจ่ายเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ า แต่บริหารน ามาก่อสร้างถนนคสล. ถ้าท าน้ าก็ท าน้ าให้
หมด อยากให้ส.อบต.ช่วยพิจารณาในการตัดงบสร้างถนนคสล.เพ่ือน างบมาเป็นการ
ก่อสร้างประปา ม.6 แทน ม.4 สมบูรณ์พอสมควรแล้วเรื่องน้ าขอให้เห็นใจ ม.6 บ้าง 

- เบื้องต้นที่นายอ าเภอมาประชุมให้แนวคิด ให้หาทางแก้ปัญหาภัยแล้ง ถนน 
คสล.ค่อยท า ผู้ใหญ่บ้านม.6 ก็เห็นด้วยกับปัญหาน้ า 

- ผมพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องน้ าให้แล้วเสร็จ ตอนได้งบอุดหนุน
เฉพาะกิจโครงการก่อสร้างเหมืองพลังไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างต้องหยุดสูบน้ าชั่วคราว    
ผมก็ได้ต่อประปาจาก ม.4 มาให้ประชาชน ม.6 ได้ใช้ งบต าบลละ 5 ล้าน ผู้ใหญ่บ้านม.
6 ได้น าไปเจาะบาดาล งบหมู่บ้านละ 2 แสน ม.6 ก็จะเอาไปใช้ย้ายถังประปา สมาชิก
ทราบหรือไม่ ส่วนถนนสายรพช.ปากควน ม.4 นั้น ปัญหาถนนช ารุดหนักเพราะเราต้อง
ถมที่เพ่ือก่อสร้างประปา ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นที่ต่ าและตอนนั้นอยู่ช่วงปลายหน้าฝน พอ
รถบรรทุกดินไปถมท่ีถนนสายนั้นเลยเละ มาตอนนี้เข้าหน้าแล้งก็เป็นฝุ่นมาก 

- ผมว่าเรื่องถนน คสล.ชะลอไว้ก่อน ปรับปรุงด้วยหินคลุกก่อนให้พ้ืนทางแข็งแรง
แล้วค่อยสร้างคสล. 

- ตอนนี้หมู่อ่ืนเดือดร้อนเรื่องน้ า ม.5 ประปาส่วนภูมิภาคจะได้สร้างหรือไม่ 
 

- เงินสะสมตอนนี้เราน ามาท าโครงการได้ประมาณ 1,300,000.-บาท ในปัญหา
เรื่องน้ า เรายังมีเงินทุนส ารองเงินสะสมจ่ายได้ เพียงแต่ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคไปใน
ม.5 เรายังไม่ได้รายละเอียดจากการประปาภูมิภาค 

- การก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ผมเห็นด้วยกับสมาชิก ม.7 อยากให้ฐานแข็งแรง
ก่อน ถ้าท าตอนนี้ไม่นานแตกหมด อย่างของถนนชลประทานสาย 6 ผมบอกว่าควรใช้หิน
คลุก พอใช้ดินลูกรังก็เป็นปัญหาอย่างท่ีเห็นกันอยู่ 

- การก่อสร้างถนน คสล. ก่อนก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบชั้นดินจากโยธาธิการ 
/ผังเมือง... 

 



 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต. ม.7 
 
 
นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกอบต.ม.6 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

ผังเมืองก่อนว่าจะสร้างได้หรือไม่ 
- โครงการขุดลอกคลองบางคุระ หากมีน้ าชลประทานสาย 7 เข้ามาสามารถส่ง

น้ ามาเก็บไว้ใช้ได้หลายวันทั้งน้ าเพ่ือการเกษตรและประปา ตอนนี้ต้นไม้ ไม้ผลยืนต้นตาย
ไปพอสมควรแล้ว ถ้าให้ขุดลอกช่วงนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ชลประทานปล่อย
น้ ามาจะสามารถเก็บน้ าไว้ได ้

- โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมบางโครงการ กองช่างได้มาสอบถามกับผม   
ผมบอกว่าให้ด าเนินการตามที่สมาชิกแจ้ง ตามที่ได้ไปส ารวจโครงการลอกวัชพืช    
เหมืองไส้ไก่ สายห้วยลึก ม.3 ให้นายกหาวิธีว่าจะท าอย่างไร 

- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวางของหมู่ที่ 6 
มีประชาชนยื่นค าร้องทุกข์ เดือดร้อนเรื่องน้ า ผมให้ช่างเข้าไปส ารวจ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข สมาชิกทราบหรือไม่ 

- ผมได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดี ผมได้ขับรถเวียนดูปัญหาใน
พ้ืนที่อยู่ประจ า สภาพพ้ืนที่ม.6 หลับตาผมก็รู้ว่ามีปัญหาอะไร แต่การด าเนินการต้อง
เป็นไปตามระเบียบ การบริหารของนายกถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผมเห็นด้วย
หมดโครงการปรับปรุงทางระบายน้ าเหมืองพลังงาน ชาวบ้านมาคุยกับผมแล้ว ดิน ขี้ปูน 
อุดรูตรงไหน ผมรู้ดี 

- การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ สมาชิกก็ได้ทราบเหตุผลความจ าเป็นแล้ว และก็ได้
อภิปรายกันพอสมควรแล้ว หากไม่มีใครอภิปรายต่อไป ผมจะขอมติไปทีละโครงการ 
โดยเริ่มจากโครงการที่ 1 ตามล าดับ ตรวจสอบสมาชิกในที่ประชุมแล้ว ครบ 14 คน 
ครบองค์ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าริมถนนสายบ้านยางงาม ม.2 ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย 1.60 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 300 เมตร 
งบประมาณ 13,200 บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม ม.3  ขนาดปากกว้าง     
1.5 เมตร ยาว 140 เมตร งบประมาณ 10,900.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าริมชลประทานสาย 6 จากถนนทุ่งยางค้อม – 
บ้านนางเกสร ม.3 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1 เมตร ยาว 400 เมตร งบประมาณ 20,800 บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.3 ขนาดปากกว้าง 1.5 เมตร 
ยาว 550 เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร งบประมาณ 1,340. - บาท สมาชิกจะอนุมัติ   
ให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
/นายอภิคม... 

 
 



นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการต่อระบบจ่ายน้ าประปาจาก ม.10 เคร็ง – ม. 4 บางน้อย โดยใช้ท่อ  
PVC Ø 2 นิ้ว ยาว 252 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด Ø 2 นิ้ว งบประมาณ 
28,400.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. – ปากควน ม.4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร  งบประมาณ 477,100.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
หรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 3 เสียง ไม่อนุมัติ 4 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าจากชลประทานสาย 7 – บ้านนายเจริญ      
หนูจันทร์ ม.7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ลึกเฉลี่ย        
1 เมตร ยาว 450 เมตร  งบประมาณ 26,600.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการปรับปรุงทางระบายจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวาง ม.6 ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 220 เมตร  
งบประมาณ 12,800.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการขยายท่อเมนประปา ม.4 จากถนนชะอวดแหลม ถึงบ้านนายสมโชค 
หมุนข า โดยใช้ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาว 652 เมตร งบประมาณ 49,500.- บาท 
สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการขุดลอกบางคุระ ม.7 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย    
4 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร  งบประมาณ 126,600 บาท สมาชิก     
จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้านสี่กั๊ก – บ้านนายกล้าณรงค์ ชูช่วย ม.6 
โดยใช้ท่อ PVC คุณภาพชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 952 เมตร  งบประมาณ 
70,400.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน ม.5 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 100 เมตร โดยถมหินคลุกหลุมบ่อ 
จ านวน 168 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 87,300.- บาท สมาชิกจะอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
- สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 12 โครงการ สภาฯอนุมัติให้

จ่ายขาดจ านวน 11 โครงการ รวมงบประมาณ 457,840.- บาท ไม่อนุมัติ 1 
โครงการ งบประมาณ 477,100.- บาท 

/ระเบียบวาระท่ี6... 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะน าเสนอในที่ประชุมทราบหรือจะถามจะ
ฝากอะไรถึงนายกบ้าง ขอเชิญครับ หากไม่มีผมก็ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความ
ร่วมมือให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุก
วาระแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ.........
สมัยที่......1...........ประจ าป ี2559 (ขยายเวลา)  ครั้งที่.......2....... เมื่อวันที่.........9.....พฤษภาคม.....2559.........  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.......... 9.....พฤษภาคม.....2559............. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน........9............หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม........สามัญ......................สมัยที่........2............. 
ครั้งที่.........1.....................ประจ าปี..........2559..............................เมื่อวันที่.....  10  มิถนุายน  2559................. 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 


