
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559   
_________________________ 

 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสมด็ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขอความเห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 -
2562) ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เรื่อง การใช้น้ าประปาหมู่บ้าน        
พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2559 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.4 และขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่           
15 สิงหาคม  2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2559  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2559   และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29    เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2559 

ครั้งที่ 1 
วันที่ 10 มิถุนายน 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 สมาชิกสภา อบต. ม.5  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 นายค ารบ  ชุมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ค ารบ  ชุมทอง                                                                       

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา 10.00 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 14 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

1. เรื่องเกี่ยวกับภัยแล้ง ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเขต
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ าเภอชะอวด) มี  9 ต าบล           
ต าบลท่าเสม็ด ทั้ง 7 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เช่น พ้ืนที่การเกษตร ทรัพย์สิน
เสียหาย แจ้งได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

2. หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องส ารวจ อปท.ที่มีความ
พร้อมในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดยจะทดลองใช้กับการเลือกตั้งของอปท.ก่อน 
และให้อปท.ส ารวจความประสงค์จากประชาชน สมาชิกฯ ผู้บริหาร ผู้ประสงค์จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในอนาคต 

ที่ประชุม รับทราบและต้องการใช้เครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งของอปท. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัย  
ที่ 1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติม
ข้อความ   ในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ  

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ผมขอแก้ไขนิดเดียว อยากให้สรุปผลการจ่ายขาด โดยขอเพ่ิมเติมข้อความ    
ในหน้าที่ 8 บนบรรทัดสุดท้ายก่อนระเบียบวาระที่ 6 ว่าประธานสภาฯ สรุปโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 12 โครงการ สภาฯอนุมัติให้จ่ายขาดจ านวน 11 โครงการ     
รวมงบประมาณ 457,840.- บาท ไม่อนุมัติ 1 โครงการ งบประมาณ 477,100. -
บาท 

- ตามที่ส.อบต.ม.7 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในรายงานการประชุมตามที่กล่าว
มาแล้ว ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยค า ในรายงานการประชุมด้วยคะแนนเอกฉันท์ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค า รายงานครั้งนี้อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีแล้วถือว่า     
ที่ประชุมรับรอง 

ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 

5.1  ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
- ขอเชิญนายกได้น าเสนอรายละเอียดคร่าวๆต่อที่ประชุม เชิญครับ 
- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แก่สมาชิก 

เจ้าหน้าที่ตลอดจนกรรมการชุดต่างๆ ได้ด าเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ จนมาเป็น
ร่างแผนฉบับนี้ เพ่ือเสนอสภาฯพิจารณาต่อไปนั้น สมาชิกคงจะได้ตรวจดูรายละเอียด
แล้ว จะเห็นว่ามีโครงการบรรจุไว้เยอะมาก ต่างจากแผนปีที่แล้วที่เราต้องปรับแผน
เพ่ิมเติมถึง 2 ครั้ง  เนื่องจากเป็นปัญหาของประชาชนแต่ไม่ได้บรรจุไว้ ในแผน           
จึงจ าเป็นต้องปรับแผน แต่ปีนี้เราบรรจุโครงการไว้ให้ครอบคลุม จนผมเกรงว่าอาจเป็น 

/ปัญหา... 



~ 3 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 
 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภา อบต. ม.5
อบต. 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

ปัญหาในการตรวจประเมินมาตรฐาน จากการน าโครงการไปด าเนินการได้น้อย จะเห็น
ว่าถ้าดูในบัญชีสรุปโครงการ มีจ านวนในแต่ละปี ดังนี้ 

 
ปี จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

2560 170 73,787,720 
2561 62 34,875,900 
2562 57 72,265,100 
รวม 285 180,737,600 

อย่างไรเสีย ขอให้สมาชิกได้ตรวจเพื่อความสมบูรณ์ของแผน ไม่ต้องปรับแผนอีก 
- นายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว ปีนี้โครงการในแผนเยอะจริง ไม่ว่าโครงการ

มากหรือน้อยมันก็เหมือนดาบสองคม ถ้ามีน้อยไปไม่ครอบคลุมปัญหาของต าบล เวลาจะ
ไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนต้องไปเพ่ิมเติมในแผนก่อน ต้องใช้เวลาบางทีก็ไม่ทัน      
กับความต้องการ 

- ผมขอเสนอแนวคิด 2 ประเด็น 
1. เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องการจัดท าแผนว่าในการท าแผนปีต่อไป    

ควรมีการประชุมขั้นแรกระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิกทั้ง  7 หมู่บ้าน ว่าเรามีปัญหา
อะไรที่เป็นปัญหาหลักหรือปัญหาประจ าของแต่ละหมู่กันก่อนในเวทีหมู่บ้าน ประชาชน
ไม่ค่อยเข้าใจการท าแผน เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความกระจ่าง โครงการที่เสนอกลายเป็น
ขยะในแผน โครงการที่ท าในปีที่แล้วก็ยังบรรจุอยู่ในแผน เช่น งานขุดลอกไม่จ าเป็นต้อง
ท าทุกปี ถ้าท าได้อย่างนี้แผนจะมีประสิทธิภาพ ดูง่าย ชัดเจน หน้า 40 โครงการล าดับ 
ที่ 16   เปลี่ยนเป็นโครงการ ปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานส่งน้ าสาย 6 สาย    
7 ทั้ง 2 ฝั่ง ถึงบ้านนายจรูญเหมือนเดิม ระยะทางเท่าเดิม 

2. ด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรม ไปมาแล้วไม่ท าก็ลืม อยากให้
เปลี่ยนแนวคิด ท าวิธีอ่ืนไปถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ 

- ผมขอแก้ไขโครงการหน้า 50 ข้อ 7 เจาะบ่อบาดาล จากเป้าหมายจ านวน     
3 จุด เป็น 4 จุด และหน้า 57 ข้อ 35 พิมพ์น้ าเป็นย้ า แก้ไขด้วย ในการจัดท าแผน    
ในที่เวทีประชาคม ได้จัดล าดับความส าคัญของโครงการของแต่ละหมู่แล้ว เพ่ือให้บริหาร
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนา หรือน าโครงการล าดับแรกไปบรรจุในข้อบัญญัติ 
และก็โครงการก่อสร้างแท็งคป์ระปา ไม่ทราบเป็นของหมู่ใด ขอสมาชิกได้ดูด้วย 

- หน้า 38 ข้อ 8 บุกเบิกถนนสายชลประทานสาย 8 – สะพานคลองแคบ      
หมู่ที่ 5 ก าลังด าเนินการอยู่ตัดออกได้ หน้า 42 ข้อ 30 แก้เป็นโครงการปรับปรุงถนน
ชลประทานสาย 8 – สะพานคลองแคบ ม.5 

- สมาชิกหมู่อ่ืนมีอะไรจะแก้ไขมั๊ยครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกแต่ละหมู่เข้าใจปัญหาใน
หมู่บ้านของตนเองดี ก็ขอได้น าเสนอแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ ถ้าไม่มีใคร
อภิปรายแล้ว ผมจะได้ขอมติ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
2562) ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 
 
 
 

5 . 2   ญั ต ติ ข อค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะส า น แ ผน พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                  
(พ.ศ.2560-2562)   

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

- อบต.ท่าเสม็ดได้เสนอโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานแผนกับหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 4 โครงการ 

1. ก่อสร้างถนนแบบลาดยาง Asphaltic Concrets สายชลประทานสาย 6    
จากถนนโยธาชะอวด – ขอนหาด ถึงถนนชะอวด – เคร็ง ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 
งบประมาณรวม 14,632,00.- บาท 

2. ก่อสร้างถนนแบบลาดยาง Asphaltic Concrets สายบ้านสี่กั๊ก ม.6 ต.ท่าเสม็ด 
ถึงบ้ านหนองจิก ม .6 ต.นางหลง ระยะเวลาด า เนินการ 3 ปี  งบประมาณ 
11,349,900.- บาท 

3. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนโยธาธิการสายเทศบาล – นางหลง      
(หน้าบ้านนายเจริญ หนูจันทร์ ม.7) งบประมาณ 820,000.-บาท 

4. ก่ อส ร้ า ง เ ต า เ ผ าขยะปลอดมล พิษประห ยั ดพลั ง ง าน  งบประมาณ 
15,627,000.-บาท ผู้รับผิดชอบ อบจ.ร่วมกับอบต.ในอ.ชะอวด 

- โครงการที่เกินศักยภาพ เราส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ผมคิดว่ามีหลายหน่วยงาน
ที่เราพ่ึงได้ เช่น รพช. ชลประทาน สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง เชิญครับ 

- โครงการที่เกินศักยภาพส่งไปประสานแผน ผมเห็นด้วยและคิดว่าประชาชน
หลายหมู่ได้รับประโยชน์ ส าหรับโครงการล าดับที่ 3 ส่งประสานแผนอบจ.อยู่หลายปี 
รอบนี้ส่งไปใหม่ก็ดีครับ แต่ก็ให้แก้ไขตัวเลขด้วย 

- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความคิดเห็นอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติว่า     
ท่านใดเห็นชอบบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2562)       
ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยคะแนน 13 เสียง งดออกเสียง    
1 เสียง 

 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ าประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2559  

- ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ เชิญครับ 
 

- หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 เนื่องจาก
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 
และไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องแก้ไข มีรายละเอียด      
ในแต่ละข้อดังนี้ 

- ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 3 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดแล้ว 
สามสิบวัน” 

- ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ผู้ขอใช้น้ าประปา        
ต้องช าระค่าน้ าประปา ภายในวันที่ที่เจ้าหน้าที่ก าหนดทุกครั้ง ในอัตราดังนี้ 

1. จ านวนน้ าที่ใช้   1 – 30 ลูกบาศก์เมตร  อัตราลูกบาศก์เมตรละ  5  บาท 
2. จ านวนน้ าที่ใช้ 31 – 50 ลูกบาศก์เมตร  อัตราลูกบาศก์เมตรละ  7  บาท 

/3.จ านวน... 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต. ม.5 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต. ม.4 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 
 
 

3. จ านวนน้ าที่ใช้ 51  ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  อัตราลูกบาศก์เมตรละ  9  บาท 
- ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “การด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและดูแลรักษา หมู่บ้านละ 3 คน ประกอบด้วย 

 ผู้ใหญ่บ้าน 
 สมาชิก อบต. ในเขตพ้ืนที่นั้น  

ขอให้สมาชิกได้พิจารณา 
- ผมขอแสดงความคิดเห็นในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน 

โดยทั่วไปน้ าประปาต้องมีประสิทธิภาพ ปริมาณน้ าเพียงพอ สะอาด ในภาพรวม         
คงมีปัญหา ถึงได้เสนอร่างต่อสภาฯ ถ้าดูในร่างข้อบัญญัติ ข้อที่ส าคัญคือจะปรับอัตรา  
ค่าใช้น้ า ขอข้อมูลเกี่ยวกับประปาด้วยครับ ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประปา   
กับรายรับค่าน้ าที่เก็บมาได้แตกต่างกันอย่างไร ควรไปจัดการในเรื่องลูกจ้างประปาใหม่ 
โดยการจ้างเหมาไว้สัก 1 – 2 คน แล้วให้รับผิดชอบทั้งต าบล เพ่ือการบริหารดูแล       
ที่ดีกว่านี้ และลูกจ้างไฟฟ้า ก็ควรดูแลเรื่องไฟฟ้าไม่ใช่ไปดูเรื่องน้ า 

- ผมก็อยากทราบรายละเอียดแต่ละหมู่บ้าน ขาดทุนมากน้อยเพียงใด            
ถ้าดูปริมาณน้ า คุณภาพน้ าแล้ว ตอนนี้ไม่ควรขึ้นค่าน้ า คนดูแลน้ าในหมู่บ้านตอนนี้    
เช้าไปเปิดน้ า แล้วไปท างานที่อ่ืน เย็นกลับมาปิด เวลาท่อแตก ประสานเจ้าหน้าที่อบต.
มาซ่อม แต่เจ้าตัวไม่อยู่ ควรจ้างเจ้าหน้าที่ไปประจ าที่อบต. 3 คน ดูแลเรื่องน้ าทั้งต าบล 
ส่วนช่างไฟชาวบ้านอยากให้ไปดูแลไฟ แต่กองช่างให้ไปดูประปา 

- การขึ้นค่าน้ าไม่ใช่ปัญหา ถ้าปริมาณน้ า เพียงพอและคุณภาพน้ าดี ไม่ควร      
ไปค านึงถึงเรื่องก าไรขาดทุน 

- ก่อนขึ้นค่าน้ า น่าจะจัดการด้านการบริหารก่อน ม.5 มีปัญหามาก จนถึงวันนี้
ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย ช่วงบ้านนายอ านวย 

- ตอนนี้ต าบลท่าเสม็ดมีปัญหาเรื่องน้ ามาก ควรจัดการให้น้ า เ พียงพอ           
และมีคุณภาพดี แล้วค่อยมาคุยเรื่องขึ้นค่าน้ า 

- การขึ้นค่าน้ าเป็นดาบสองคม ตอนนี้น้ าที่ปล่อยออกไปเป็นตม ถ้าขึ้นค่าน้ า     
ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายบริหารและก็ต่อสมาชิกด้วย 

- ผมเห็นด้วยที่ส.อบต.อภิปรายมา และอยากรู้รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการประปาเพ่ือการคุ้มทุน ควรจ้างลูกจ้างประปา 2 – 3 คนก็พอ แต่ให้ดูแล
ทั้งต าบล บ้านผมไม่เคยได้รับบิลค่าน้ าเลย ประปาเปิดมามีแต่ลม 

- เรื่องคนเก็บน้ าแต่ละหมู่บ้าน มีมาตั้งแต่ปี 50 แล้ว มีคนเก่าออก คนใหม่เข้า 
บ้างบางหมู่ การรับคนเข้าไม่ใช่ปัญหา แต่การเอาคนออกผลกระทบหลายด้าน เรื่องการ
ขึ้นค่าน้ า กรรมการทบทวนร่างข้อบัญญัติได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่อยู่ที่              
1 – 30 ลบ.ม.ต่อเดือน ก็จะยังเสียค่าน้ าเท่าเดิม ไม่มีผลกระทบ ถ้าดูจากอบต.ข้างเคียง
มาเปรียบเทียบกับของต.ท่าเสม็ด จะเก็บสูงกว่าเรา 

- การปรับอัตราค่าน้ าใหม่ไม่กระทบผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ จะมีเพียงประมาณ 10%   
ที่ใช้น้ าเกิน 30 ลบ.ม. และในการปรับค่าน้ าเป็นการสร้างจิตส านึกในการประหยัดน้ า 
ลดการสูญเสียน้ าจากการเปิดทิ้งได้ นอกจากการปรับอัตราค่าน้ าแล้ว กรรมการได้เสนอ
ให้บริหารได้แก้ไขเรื่องการจัดการน้ า โดยให้จัดสรรน้ าเป็นโซนๆไป แทนการปล่อย
รวมกันทั้งต าบล 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- สมาชิกได้อภิปรายในวาระแรกข้ันรับหลักการมาพอสมควร ผมจะขอมติสมาชิก
สภาฯ ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การใช้
น้ าประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2559 หรือไม่ ขอมติ  
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน) 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- เมื่อสภาฯมีมติไม่รับหลักการ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินี้เป็นอันตกไป ห้ามเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกับร่างข้อบัญญัตินี้อีกในสมัยประชุมนี้ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
 

5.4 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  
- ขอเชิญนายกชี้แจงครับ 

 
- เนื่องจากถนนสายรพช. – ปากควน ม.4 ยังเป็นถนนหินคลุกและเสียหายหนัก 

เพราะรถบรรทุกดินไปถมที่ก่อสร้างประปา ประชาชนสัญจรล าบาก ขนถ่ายสินค้า
การเกษตรไม่สะดวก จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร     
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ 477,000.- บาท ขอให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ ปรากฏอยู่ในแผน 
หน้า 28 

- นายกก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ก่อนสมาชิกจะอภิปรายขอเชิญเลขาชี้แจงหลักเกณฑ์
การจ่ายขาดเงินสะสมก่อนครับ 

- การจ่ายขาดเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน ฯ 2547 ข้อ 89 และหนังสือสั่งการ มท.ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1438   
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

1. ตรวจสอบยอดเงินสะสม หักรายการที่มีภาระผูกพันออก 
2. ส ารองเงินสะสมเผื่อจ่าย ด้านบุคลากร 3 เดือน ส ารองจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป   

3 เดือน ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10% 
3. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้ได้ต้องเป็นประโยชน์

และตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆและต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
4. ให้ท าได้เฉพาะโครงการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นในด้านบริการชุมชน

และสังคม กิจการเพ่ิมพูนรายได้ กิจการท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
โดยให้ความส าคัญในด้าน 

 สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 โครงการอ่ืนตามอ านาจหน้าที่ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์

ประชาชนโดยตรง 
5. ต้องดูศักยภาพในการท าโครงการและสถานการณ์คลัง 
6. ต้องมีความพร้อมด้านสถานที่หรือโครงการไม่ซ้ าซ้อนและต้องด าเนินการได้ทัน

ในปีงบประมาณ 2559 
- ไม่ทราบเงินสะสมเหลือใช้ได้เท่าใด ถ้ามีงบเยอะก็น่าจะท าให้ถึงบ้านนายก    

ไม่ต้องท าทีละห้าแสน แต่โครงการนี้ควรใช้งบประจ าปี 
/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตอนนี้คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 2,185,086.- บาท ที่เสนอโครงการ
อีกรอบนี้ เนื่องจากฝนตกและก่อนหน้านี้รถบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างประปาที่เข้าไปติด 
ต้องใช้รถลาก ส.อบต.สุบิน ได้เขียนค าร้องทุกข์มาขอซ่อมแซม แต่ผมว่าถ้าซ่อมก็ไม่ถึง  
5 เดือน ก็ต้องช ารุดอีก เลยขอจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- ผมเห็นด้วยแต่ถ้าก่อสร้างถนน คสล.เสร็จ จะกระทบต่อการบรรทุกวัสดุ       
เข้าท าประปาหรือไม่ และถนนเราจะช ารุดหรือไม่ 

- ผู้รับจ้างเข้าท าประปา สามารถใช้ถนนสายไทรหัวม้า ต าบลเคร็งได้ 
 

- มีใครจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรพช. – ปากควน ม.4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรัง เฉลี่ย ข้างละ        
0.50 เมตร ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต.ม.7 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข ์
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.5  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า 

- ขอเชิญนายกครับ 
 

- ก่อนท าข้อบัญญัติท าโดยไม่คิดให้รอบคอบว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างที่จะใช้ ไม่ต้อง
มาโอนไปโอนมา ถือว่าการบริหารงบประมาณไม่รอบคอบ ถ้าหัวหน้าส่วนคิด           
ให้รอบคอบ แล้วตั้งงบประมาณไว้ก็จะใช้จ่ายเงิน แก้ปัญหาประชาชนได้เร็ว ไม่ต้องมา
รอสภาอนุมัติ 

- ผมไม่ทราบว่าจะซื้อกี่แรงม้า เพราะในรายละเอียดไม่ได้ระบุไว้ ว่าต้องการซื้อ
เครื่องขนาดเท่าใด บอกแต่จ านวน 1 ตัว ในใบโอน 

- ในงบประมาณประจ าปีเราตั้งไว้แต่ไม่เพียงพอ ในเรื่องคุณสมบัติเครื่องให้ทาง
ช่างได้ชี้แจง 

- รายละเอียดของเครื่อง ยกมาจากมาตรฐานครุภัณฑ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดขนาด
แรงม้าไว้ 

- เมื่อเข้าใจแล้วและไม่มีใครอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติสภาฯว่าสมาชิกท่านใด
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากรายการ      
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 11,000.- บาท เพื่อไปตั้งจ่ายรายการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบ
น้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 11,000. - บาท      
ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 

- ในเรื่องอ่ืนๆ ไม่ทราบสมาชิกมีอะไรจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือจะฝาก
ฝ่ายบริหารบ้าง เชิญครับ 

- ผมมีเรื่องด่วนจะขอความยินยอมจากสภาฯ สืบเนื่องมาจากน้ าประปาของอบต.
ท่าเสม็ดมีปริมาณไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ และเราก็ไม่มีแหล่งน้ า
ส ารองอ่ืน จึงได้มีหนังสือไปขอต่อระบบประปาจากหมู่ที่ 10 ต.เคร็ง เพื่อน าน้ าประปา 

/มาจ่าย... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
มติที่ประชุม 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 
 
 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
 
 

มาจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 4 ต.ท่าเสม็ดบางส่วน และตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากอบต.
เคร็งว่า สภาฯมีมติยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตได้ ซึ่งในการจัดท ากิจการนอกเขตนั้น 
จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดด้วย ผมจึงได้
น าเสนอเรื่องนี้ต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาเป็นการด่วน ขอให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ 

- สมาชิกท่านใดจะสอบถามนายกในเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ    
ที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งท ากิจการนอกเขต
ในต าบลท่าเสม็ด โดยให้มีการใช้น้ าประปาแก่ประชาชนในต าบลท่าเสม็ด โปรดยกมือ
ครับ 
ยินยอม  13  เสียง ไม่ยินยอม  -  เสียง งดออกเสียง  1  คน 

- ผมม ี1 เรื่องจะถามช่างและจะเสนอต่อที่ประชุมได้ทราบ 
1. ขอถามช่างห้องน้ าเสร็จหรือยัง รอยต่อโครงหลังคาไม่ทาสีกันสนิม กระเบื้องติด

กับศูนย์เด็กยังดับไม่เสร็จ 
2. เรื่องโรงเรียน เด็กนักเรียนตอนนี้ยังเป็นเหาอยู่จะไปพัฒนาเรื่องอ่ืนยาก      

หากโรงเรียนไม่พัฒนา 
3. การประชุมสภาฯ การแต่งกายของฝ่ายบริหารถือว่าไม่ให้เกียรติต่อสภาฯ 
- ห้องน้ าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาเรื่องน้ าซึม ส่วนเรื่องสีในแบบ

ประมาณการไม่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากตอนเสนอโครงการงบประมาณถูกสภาฯตัดงบลง 
ในโอกาสต่อไปถ้าสภาฯจะตัดอะไรให้บอกให้ช่างรู้ด้วย จะได้ชี้แจงให้เข้าใจ 

- ผมเป็นกรรมการแปรญัตติ ในการตัดลดงบประมาณ ผมให้ตัดห้องอาบน้ าออก 
เพราะเกิดมีคนมาอาบน้ า เกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะเป็นปัญหาเดือดร้อนหลายฝ่าย บางคน
เสนอให้ตัดงบลง 

- เรื่องไฟฟ้าสายดับ ในส่วนของโคมไฟเก่าที่ปลดออก ขอให้ติดเพ่ิมใน ม.7      
ให้เต็มก่อน (ผมมีรายชื่อแล้ว) 

- การเก็บขยะ การจัดซื้อถังขยะ จะเพ่ิมได้มั๊ย คนเก็บขยะน่าจะมีชุดให้เป็น      
สีเดียวกัน และควรมีหน้ากากเพราะบางทีขยะมีพิษเป็นอันตรายมาก 

- ไฟสาธารณะดวงไหนเสียให้เขียนเป็นหนังสือแจ้งมา จะได้จัดล าดับทยอยไป
ซ่อม ช่างเรามีอยู่ 1 คน ต้องปีนขึ้นไปซ่อม วันหนึ่งได้แค่ 2 ต้น ก็ไม่ไหวแล้ว 

- ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 อยากให้นายกเชิญ ส.อบต. ทุกหมู่มาคุยกันก่อน 
ว่าจะน าโครงการอะไรเข้าข้อบัญญัติ 

- เรื่องห้องน้ า ค่าสีไม่กี่ร้อย ภารโรงก็มี ซื้อสีมาให้ไปชุบได้ เผื่อใครมาใช้ห้องน้ า
จะได้ไม่ต้องไปนินทา 

- ค าร้องของนายประถม ยมพมาศ ขอให้ช่างเร่งไปด าเนินการ 17 มิ.ย 59 นี้ 
ชลประทานจะปล่อยน้ าอีก 

- เรื่องถังขยะ ฝนตกผมกางร่มไปส ารวจ แต่พอซื้อมาแล้ว ม.3 ไม่ได้ไปเลย 
ตอนนี้ชาวบ้านเขาคอยอยู่เม่ือไหร่จะได้ 

- บ้านนายประถม 17 มิ.ย นี้ ไม่ได้ใช้น้ าแน่นอน เพราะเราไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ ไม่แน่ว่าจะใช้งบฯส่วนไหนได้ และกองช่างเพิ่งได้ไปส ารวจพื้นที่เม่ือวาน 

- น้ าประปาหมู่ 5 หน้าอู่ฝอยทองไม่ไหล ไม่ทราบกองช่างจะด าเนินการอย่างไร 
และโครงการบุกเบิก ม.5 ด าเนินการถึงไหนแล้ว 

/นายสุรศักดิ์... 
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นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงศ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม3 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
 
 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 
 
นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 
 
 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผมได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านว่าให้หารถแม็คโฮมาขุดไปก่อนได้เลย ถ้าท่อตัน  
ให้ซ่อม ถ้าซ่อมไม่ได้ให้เปลี่ยน แกรับปากแล้วก็หายไปเลย หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดตาม 

- ขอขยายเขตประปาหมู่บ้านแถวร้านก๋วยเตี๋ยว (นางโสภา  ทองสงศ์) ตรงนั้น    
มีบ้านหลายหลัง เริ่มเป็นชุมชนควรจะขยายเขตประปา 

- ถนนหน้าบ้าน ผู้ใหญ่ทอง เป็นพ้ืนที่ต่างระดับ อยากให้น ายางมะตอยไปถม   
ให้เป็นแนวระดับเดียวกันลดอุบัติเหตุ 

- ไฟฟ้าที่ช ารุด อยากให้รีบซ่อม 
- อยากให้มีสัญญาณไฟจราจรหน้าโรงเรียนบางน้อย หนองหิน หรือเอาต ารวจ

ชุมชนมายืนในตอนเช้า กับตอนเย็นช่วงโรงเรียนเลิกหรือจะท าลูกระนาดเพ่ือลด
ความเร็วรถ 

- ชาวบ้านฝากถามเรื่องถนน 2 สาย ที่เป็นหลุมบ่อมาก คือ 
1. สายบ้านนางบุญพัก ช่วยวัว – บ้านนางอ้อย 
2. สายบ้ านนายสุพจน์  – บ้ านจ่ ามาศ ครั้ ง ก่อน เขี ยนส่ งมา  10 สาย                

ได้ซ่อม  3 สาย เป็นสายที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้ใช้ 
- ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2560 ผมขอฝาก 2 โครงการ 
1. ถนนคอนกรีตสายบางกลาง 
2. ก่อสร้างถังประปา ผมอยากให้กระจายงบประมาณออกไปทุกหมู่บ้าน 
- เรื่องข้อบัญญัติของปีนี้อย่าให้ต้องขยายเวลาอีก โครงการของ ม.7 ขอปูยาง

สายเลียบทางรถไฟ สายนี้ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รถวิ่งเร็วจะเกิดฝุ่นละอองมาก 
- เป็นห่วงในการจัดท าร่างข้อบัญญัติ ถ้าขยายเวลาออกไปนานเท่าใด ยิ่งท าให้

ประชาชนเสียโอกาส เพ่ือความรวดเร็วควรจะหารือนอกรอบกับส.อบต.ทุกหมู่ และจะ
ได้โครงการที่ตรงเป้าหมายและขณะนี้ผมได้ยื่นเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรม ขอคืนพ้ืนที่จาก  
ไร่กลิ่นหอม แต่ไม่ได้ด าเนินการในนามของ ส.อบต.ท่าเสม็ด พื้นที่การเกษตร 1,350 ไร่ 
ได้รับความเสียหาย เพราะไร่กลิ่นหอมปิดเส้นทางส่งน้ า ทางแก้ต้องขุดและฝังท่อ 

- เรื่องน้ าประปาของ ม.5 ที่มาบ้านพ่ีแดง ท่ออาจจะรั่วอยู่หน้าอู่ฝอยทอง       
แต่อู่ฝอยทองไม่ให้ขุด ต้องเดินท่อประปาลอดท่อระบายน้ ามาฝั่งตะวันออก ส่วนปัญหา
เรื่องถนนนายกก็ได้ชี้แจงให้ทราบ ส าหรับถนนของม.3 ที่สมาชิกเขียนค าร้องมาเป็น
พ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์กองช่างบอกว่าเราไม่สามารถด าเนินการได้ 

- ผมขอแจ้งกีฬาต้านยาเสพติดให้สมาชิกได้ทราบ ก าหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละ
ประเภท กีฬาประชาชนจะท าการแข่งข้ันตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ใช้สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านหนองหิน โดย 

- กีฬาวอลเลย์บอลชาย,หญิง จะแข่งขันในวันที่ 21,22 มิ.ย และชิงชนะเลิศวันที่ 
1 ก.ค 59 

- กีฬาตะกร้อ แข่งขัน 20 มิ.ย และชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน 
- กีฬาฟุตบอล จะแข่งขันในวันที่ 23 มิ.ย , 27 มิ.ย และชิงชนะเลิศในวันที่     

1 ก.ค 59 
- กีฬาเปตอง จะแข่งขันในวันที่ 28 มิ.ย 59 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

ส่วนกรีฑาและกีฬาพ้ืนบ้าน จะแข่งขัน 2 วัน คือวันที่ 30 มิ.ย และ 1 ก.ค 59 โดยจะ
ท าพิธีเปิดในวันที่ 30 มิ.ย 59 ก็ให้สมาชิกทุกท่านได้มาร่วมเดินพาเหรดด้วย ส าหรับคน 

/ที่ได้รับ... 
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นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ก็ฝากให้ได้ไปเตรียมความพร้อมไว้ด้วย 
ค าสั่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

- เรื่องถังขยะของ ม.3 , 7 ตอนนี้ก าลังด าเนินการจัดซื้อเพ่ิม ช่วยแจ้งชาวบ้าน
ด้วยรออีกหน่อย ส่วนเรื่องไฟฟ้าสายดับด าเนินการแล้ว ยังในส่วนติดตั้งโคมไฟก าลัง
ด าเนินการอยู่ ส่วนเรื่องบุกเบิกถนนชลประทานสาย 8 – คลองแคบ ม.5 ก าลังประกาศ
สอบราคา จะเปิดซองในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ 

- วันนี้การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระสมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี เวลาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......2...........ประจ าปี 2559   ครั้งที่...........1......... เมื่อวันที่.........10........มิถุนายน..........2559................  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.......14........มิถุนายน.......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..........สามัญ................สมัยที่.........3........... 
ครั้งที่.......1..................ประจ าปี........2559................เมื่อวันที่...............15  สิงหาคม  2559  ........................ 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


