
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 1 

วันที่ 27  เมษายน  2561 
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 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
6 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายจ านาญ  พรหมเกิด  
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  

 
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 เลชานุการนายกอบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  
5 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 14 คน    
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ช่วงนี้เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลได้ลง

พ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน เพ่ือรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ใครที่ยัง
ไม่ขึ้นทะเบียน หรือมีการซื้อขายที่ดิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน     
ก็ให้ไปแจ้งได้ ตามวัน เวลา ที่ก าหนดครับ 

2. การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ตอนนี้ โดยมี
คณะท างานทีมขับเคลื่อน ซึ่งอ าเภอแต่งตั้งจากตัวแทนส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน 
และมีปลัดอบต.ร่วมอยู่ด้วย ก็ขอให้สมาชิกเราได้ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมกับ
ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านด้วย ตามวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งการประชุมในแต่ละหมู่บ้าน จะมี 
4 เวทีด้วยกัน สมาชิกเราถึงแม้จะหมดวาระไปแล้ว แต่ก็ยังอยู่ต่อ การเลือกตั้งก็ยังไม่
แน่นอนว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ เรายังใส่ชุดกากีก็ต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกท่านใด จะแก้ไข   
ตัดทอนข้อความ ถ้อยค า ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข 
ตัดทอน ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

 
ที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
 

5.1  เรื่องพิจารณาการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 
คน 
 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2548 ข้อ 7,28 ก าหนดให้คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาฯเข้ามาร่วม
เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและกรรมการติดตามฯ ชุดละ 3 คน 

- เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลง จึงจ าเป็นต้องมีการเลือกใหม่ โดยผู้
หมดวาระไปก็สามารถเลือกเข้ามาได้อีก ผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติเพ่ือให้สมาชิกได้เสนอ
คนที่ตนเห็นเหมาะสม โดยให้มีผู้รับรอง 2 คน เราจะเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นก่อน ให้สมาชิกเสนอกรรมการคนที่ 1 ก่อน แล้วคนที่2,3 ตามล าดับ   
ขอเชิญสมาชิก ได้เสนอด้วย 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- เสนอ นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
ผู้รับรอง 1. นายเนตร  หนูเมือง 2.นายสอด  สามใหม่ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 1 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ได้รับเลือก ต่อไปก็ให้สมาชิกได้เสนอชื่อ
กรรมการคนที่ 2 

นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- เสนอ  นายจ านาญ  พรหมเกิด 
ผู้รับรอง 1.นายกุลเดช  ยมพมาศ  2.นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 2 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายจ านาญ  พรหมเกิด ได้รับเลือก ต่อไปก็ให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการ
คนที่ 3 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- เสนอ  นายธ ารงค์  นกทวี 
ผู้รับรอง 1.นายสุบิน  บ ารุงชู  2.นายสุทิน  สังข์แก้ว 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 3 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายธ ารงค์  นกทวี ได้รับเลือก เราก็ได้กรรมการพัฒนาท้องถิ่นครบ 3 คน 
คือ 

1.นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
2.นายจ านาญ  พรหมเกิด 
3.นายธ ารงค์   นกทวี 
ต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- เสนอ  นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
ผู้รับรอง 1.นายสุบิน  บ ารุงชู  2.นายใจเพชร  เดชบุญช่วย 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 1 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ได้รับเลือก ต่อไปก็ให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการ
คนที่ 2 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- เสนอ  นายสุทิน  สังข์แก้ว 
ผู้รับรอง 1.นายสอด  สามใหม่  2.นายเนตร  หนูเมือง 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 2 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายสุทิน  สังข์แก้ว ได้รับเลือก ต่อไปก็ให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการคน
ที่ 3 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- เสนอ  นายพิมาน  ประกอบบุญ 
ผู้รับรอง 1.นายกุลเดช  ยมพมาศ  2.นายจ านาญ  พรหมเกิด 

 
/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการคนที่ 3 อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่
มีก็ถือว่า นายพิมาน  ประกอบบุญ ได้รับเลือก เราก็ได้กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน ครบ 3 คน คือ 

1.นายวัฒนชัย ด้วงสงค์ 
2.นายสุทิน  สังข์แก้ว 
3.นายพิมาน  ประกอบบุญ 
หลังจากนี้ก็จะมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ก็ขอให้สมาชิกที่ได้รับเลือก ท าหน้าที่อย่างดี
ที่สุด 

ที่ประชุม รับทราบ 
           5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอปท.ประจ าปี    

    2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม      
    2561) 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ที่ผ่านมาการติดตามและประเมินผลแผน จะท าปีละครั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ให้มี
การติดตาม 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและตุลาคม ให้สมาชิกได้ดูรายละเอียดที่
แจก ดังนี้ 
- ผลการติดตามและประเมินผลตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด้ 5 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 4 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 0 คะแนน 
- ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ เพื่อสามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 

- ผลการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 - 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 - 
3.การพัฒนาคนและสังคม 69 12 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 - 
5.การเมืองและการบริหาร 7 2 

รวมทั้งสิ้น 136 12 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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- ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 
อยู่ในแผนพัฒนา

สามป ี
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ   
(น าไปปฏิบัติ) 

ร้อยละของโครงการ
ที่ปรากฏในแผน 

1.การพั ฒ น า โค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน 

102 13 12.75 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 4 30.76 
3.การพัฒนาคนและสังคม 70 30 42.85 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 3 2 

5.การเมืองและการบริหาร 19 9 60 
รวม 216 59 27.31 

ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ให้สมาชิกได้ไปอ่านให้ละเอียดอีกรอบตาม
เอกสารที่ส าเนาให้สมาชิกไปแล้ว 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามที่รองนายกได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.     
ท่าเสม็ด ประจ าปี 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 
มีนาคม 2561) ต่อที่ประชุมสภาฯไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างไร ก็น าเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ได้นะครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต.ม.7 

- จากรายงานการด าเนินงานตามแผนครอบคลุมทุกข้อ การพัฒนาต่างๆครบทุก
ด้าน แต่ผลการประเมินตัวบ่งชี้การด าเนินโครงการเป็น 0 เป็นการท างานที่ล่าช้าด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้บริหารควรเร่งด าเนินการ ด้านเศรษฐกิจ การกระตุ้นชาวบ้านยัง
น้อยอยู่ให้ฝ่ายบริหารส่งเสริมด้านนี้ให้มาก การท างานปัจจุบันนี้การลงระบบผมเข้าใจ 
อยากให้สมาชิกได้ศึกษาด้วย 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- หลักการท างานปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หลายเรื่อง หลายวิธี บางทีท า
ให้การท างานล่าช้าลงไป ไม่ทันใจสมาชิก นายกได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจต่อไป 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ตอนนี้จังหวัดแจ้งให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2 ว112 ลว.5 มี.ค 
2561 เ รื่ อ ง ซั ก ซ้ อ ม ค ว า ม เข้ า ใ จ นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย  ง า น ก่ อ ส ร้ า ง                        
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สาระมี
ว่า การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ถือเป็นงานก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปัญหานี้
เกิดขึ้นกับหลายๆองค์กรที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งแตกต่าง
จากเมื่อก่อนที่เราสามารถด าเนินการไปได้ โดยศักยภาพของเจ้าหน้าที่เราจึงอยากให้
สมาชิกได้เข้าใจ เหตุที่ท าให้งานล่าช้า 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- นายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็น
ปัญหาอาจท าให้งานล่าช้าบ้าง 

/นายกุลเดช... 
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นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ที่นายกกล่าวถึงข้อปฏิบัติ ผมอยากถามว่าถ้าชาวบ้านมีปัญหาเรื่องท่อประปา
แตก อบต.จะขุดเพ่ือซ่อมแซมหรือปรับปรุง หากเกินหนึ่งหมื่นบาท ต้องให้วิศวกร
รับรองหรือไม่ และกรณีเราไม่มีวิศวกรด้านนี้แล้วงานจะด าเนินการไปอย่างไร เช่น 
ม.7 น้ าประปาไม่ไหลตั้งแต่ทุ่งตอ – ชายคลอง ผมให้ราษฎรเขียนค าร้องเข้ามา
เพ่ือให้อบต.แก้ไข ติดปัญหาข้อกฏหมายนี้หรือไม่ 

นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามหนั งสือที่นายกแจ้ง ปลัดเข้าใจว่าเป็นการซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมายงานก่อสร้างว่า การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอนถือเป็นงาน
ก่อสร้าง ถ้าเข้าลักษณะงานก่อสร้างก็คือก่อสร้างไม่เกี่ยวกับวงเงิน ส่วนงานก่อสร้าง
ใดที่ต้องใช้วิศวกรรับรอง ปลัดว่าต้องไปดูกฎหมายควบคุมอาคาร หรือผังเมือง หรือ
กฎกระทรวงก าหนดไว้หรือไม่ หนังสือที่สั่งมาคลุมเครือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ถ้า
เป็นเหมือนที่เข้าใจว่า ถ้างานก่อสร้างแล้วต้องมีวิศวกรรับรองทุกงาน  ท้องถิ่นเยอะ
มากที่ต้องเจอปัญหานี้ เขาจะต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติมาให้เราว่าถ้า เราไม่มี
วิศวกรเราต้องท าอย่างไร ถ้าเราไปขอวิศวกรจากหน่วยงานอ่ืนมารับรองแบบให้เรา 
จะเอาค่าวิศวกรจากไหนให้เขา ถ้ากรณีของหมู่ที่  7 ซ่อมท่อประปาปลัดว่าไม่
จ าเป็นต้องใช้วิศวกรรับรอง เพราะไม่ได้มีโครงสร้างซับซ้อนอะไร 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ก็ให้สมาชิกได้ทราบแนวทางปฏิบัติในการท างาน ก็คงเข้าใจผู้บริหารนะครับ    
ถ้าสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะใดแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.ท่าเสม็ดรอบเดือนเมษายน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอบคุณนายกที่ได้จัดงบไปซ่อมถนนสายเลียบรางรถไฟม.7 ชาวบ้านฝาก
ขอบคุณ ชาวบ้านม.7 อยากให้ผู้บริหารเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายดับ) 2 สาย 

1.ถนนประชาธิปไตย 4 จุด 
2.ซอยตาล้วน 2-3 จุด 
3.ปัญหาน้ าประปาไม่ไหล แถวบ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ – บ้านมาลาวรรณ์ 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการที่ค้างไม่ได้ท าจะเข้าหน้าฝนแล้ว ทั้งโครงการตามข้อบัญญัติ งบจ่าย
ขาดเงินสะสม ช้าตรงไหน 

- เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 เครื่องจักรมานอนรอ 2 วัน ท าไมไม่ได้เจาะขอเงิน 
30,000.- หาให้เขาไม่ได้หรือ ปลัด ช่าง คลัง สั่งใครไม่ได้ แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้
ย้ายไปที่อ่ืนเถอะครับ ถ้าหมู่ 1 ไม่ได้เจาะ หมู่ 2 ก็อย่าท า 

- โครงการงบน้ าท่วมจะได้อยู่แล้วซ่อมสายเลียบรถไฟ นายกชิงใช้งบอบต.ท า
เสียก่อน ไม่ประหยัดงบของอบต.เลย 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- การเจาะบ่อบาดาลหมู่ 1 ผมชี้แจงที่ประชุมแล้วว่า ระเบียบการขอเจาะต้อง
ด าเนินการอย่างไร ผมจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แล้ว แต่เอกสารรายละเอียด
โครงการ ส าเนารายงานการประชุม ใช้ขออนุญาตเจาะไม่ได้ ต้องใช้หนังสืออุทิศที่ดิน
หรือเอกสารสิทธิ์เท่านั้น กรมทรัพย์มีหลักเกณฑ์ว่าการเจาะบ่อบาดาลต้องได้รับอนุญาต 

/ผมไปประชุม... 
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ผมไปประชุมที่ตรังกับอบต.โสภณ ได้เข้าไปติดต่อให้กรมทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการเจาะเอง 
มีค่าใช้จ่ายประมาณ60,000.- ที่อบต.ต้องรับผิดชอบ เป็นค่าน้ ามัน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
การเบิกจ่ายมันถูกต้องตามระเบียบ ตรวจสอบได้ 

- การซ่อมแซมถนนสายเรียบรางรถไฟหมู่  7 ผมไม่ได้ชิงท าเพ่ือประโยชน์อ่ืน   
แต่เราได้อนุมัติงบซ่อมไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ส.อบต.ม.7 ก็ประสานผมอยู่
ตลอดว่าเมื่อไหร่จะท าชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ หรือว่านายกได้ตัดงบเสียแล้ว และงบน้ า
ท่วมจังหวัดเพ่ิงอนุมัติงบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ต าบลท่าเสม็ดได้ 8 สาย แต่ของ
หมู่ที่ 7 สายเลียบรางรถไฟไม่ได้รับงบนี้ อ าเภอมีหนังสือแจ้งอบต.มาวันที่ 20 เม.ย 61 
แจ้งงบน้ าท่วม 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- นายกก็ได้ชี้แจงแล้ว การสื่อสารอาจผิดพลาดกันได้ ผมได้ไปกรมทรัพย์กับนายก
หลายรอบ ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาชาวบ้าน 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- เรื่องซ่อมถนนสายหมู่ 7 ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ผมขอซ่อมมาหลายรอบจนได้จ่าย
ขาดเงินสะสมแล้ว ผมก็นั่งรอและประสานกับนายกมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะท า 

 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภาอบต. ม.5 

- ฝากบริหารช่วยด าเนินการไฟฟ้าสายดับซอยเข้าวัดน้ าด า 
- ฝากประชาสัมพันธ์งานบุญ ทอดผ้าป่าลอยฟ้า 29 เม.ย. 61 ที่วัดน้ าด า      
ขอเชิญ สมาชิก บริหาร พนักงานไปร่วมบุญ 

นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต. ม.5 

- ผมก็ฝากเรื่องงานบุญ ช่วยๆบอกบุญต่อๆไป ว่าวัดน้ าด ายกช่อฟ้าสร้างอุโบสถ 
 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ถนนทุกสายเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นปัญหากับผู้สัญจรทั้งนั้นแหละครับ ผมเสนอที่
ประชุมทุกครั้ง แต่จะได้รับการแก้ไขหรือไม่อยู่ที่ผู้บริหารครับ 

- ไฟฟ้าสาธารณะส่วนใหญ่ติดหลอดเดียวให้เร่งรัดการซ่อมให้ใช้ได้โดยเร็ว ก่อน
คืนหลักประกัน  

นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 
 

- ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้ามีงบช่วยด าเนินการด้วยครับ 
- การขยายเขตประปาได้ไปสอบถามห้องช่างแล้ว ช่างว่าจะเร่งให้ทันเดือน

พฤษภาคมครับ 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
ปสมาชิกสภาอบต.ม.3 
 

- ถนนสายบ้านทุ่งโหนด เมื่อไร่จะท า ชาวบ้านต่อว่าทุกวันว่าหน้าบ้าน ส.อบต.จะ
เป็นคลองแล้วช่วยรีบด าเนินการด้วยครับ 
- ไฟฟ้าสาธารณะจุดเปลี่ยวดับหลายจุด ให้เจ้าหน้าที่ได้ไปแก้ไขด้วยครับ 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 

- ขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพพ่ีบ่าวผม 
- ความขัดแย้งกันบ้างในที่ท างานเป็นเรื่องธรรมดานายกก็มีหน้าที่ต้องชี้แจง เพ่ือ
ศักยภาพขององค์กร 
- ในการคัดเลือกกรรมการพัฒนาฯหรือกรรมการติดตาม ในบางเรื่องใช้ได้ บาง
เรื่องต้องปรับปรุง การท างานต้องเกี่ยวข้องกันหลายส่วนต้องอาศัยความพร้อม
เพรียง เช่นการท างานพนักงานมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ 
เหมือนกับว่าไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีการมองการณ์ไกล 
- เรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องปากท้องส าคัญครับต้องช่วยกันระดมมันสมองจาก
หลายส่วนในการคิดท าอย่างไรเพ่ือแบ่งเบาความทุกข์จากเศรษฐกิจจากชาวบ้านได้ 
การแก้ไขปัญหาซ้ าซาก เช่น ปรับปรุงถนนท าแล้วท าอีก 

/กลุ่มยางก้นถ้วย... 
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- กลุ่มยางก้นถ้วย ยังขาดแรงผลักจากท้องถิ่น การเข้าไปพูดคุย รับทราบปัญหา
เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นควรท าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขอโน้นขอนี่ 

นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- สะพาน D2 บ้านไสพิกุล ชลประทานก็รับปากแล้วว่าจะสร้างให้แต่ล้าช้า 
ชาวบ้านจึงอยากให้ท้องถิ่นเข้าไปแก้ไขให้ก่อนได้มั๊ย  วันก่อนชลประทานก็
รับปากว่าจะซ่อมให้ก่อนโดยเอาเสาไฟฟ้ามาพาดให้ก่อนแต่ก็ไม่ด าเนินการ 
ตอนนี้ชาวบ้านได้ตัดไม้หมากไปพาดให้ข้ามได้ก่อน 

นายจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- สร้างระบบประปาที่เจาะบ่อไว้แล้วที่บ้านนายบุญฤทธิ์ ชุมครั้งก่อนได้ปรับแผน
ไว้แล้ว ถ้าฟังเจ้าหน้าที่การเพ่ิมเติมแผนต้องมีเงินพร้อมด าเนินการอยากทราบ
ว่าบริหารได้ด าเนินการต่อไปอย่างไร จะของบหน่วยงานอ่ืน หรือใช้งบอบต.
ปัญหาน้ าใช้ในหมู่ที่ 2 ฝ่ายบริหารก็ทราบดีถ้าจะจ่ายขาดเงินสะสมไม่ทราบ
จ่ายได้หรือไม ่

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ฝากเรื่องไฟฟ้าสายดับให้ส.อบต.ทุกหมู่ส ารวจและเขียนค าร้องมาว่าดับจุดไหน
บ้าง ถ้าอยู่ในสัญญาก็ได้ให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซม 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ซ่อมถนนสายเลียบทางรถไฟ ม.7 งบน้ าท่วมอ าเภอจัดงบมาให้แสนกว่า แต่
นายกท าเสียก่อน เลยให้ตัดงบส่วนนี้ออกไป 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ปัญหาชาวบ้านต้องเร่งด าเนินการแก้ไข รายละเอียดงบน้ าท่วมของอ าเภอ เรา
ไม่มีข้อมูลมาชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าจะได้มั๊ย ได้เมื่อไหร่และถ้าได้เนื้องานประมาณ
ไหน 

- สะพานข้ามคลอง D2 ชลประทานจะเข้ามาท าให้โดยบรรจุในแผน ข้อบัญญัติปี 
62 ใช้งบประมาณห้าล้าน งบลงทุนของต าบลท่าเสม็ดมีไม่ถึงห้าล้าน ชลประทานมา
ประชุมที่ม.2 บอกว่าจะเอาเสาไฟฟ้ามาพาดให้ชาวบ้านได้ข้ามได้ก่อน แต่ก็ไม่
ด าเนินการขอให้ไปเร่งรัดกับผู้เกี่ยวข้องอีกที 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- สะพาน D2 ไสพิกุล ถ้าเราจะสร้างต้องขออนุญาตกรมชลฯ 
- ซ่อมถนนสายคชรัตน์ ตอนนี้ยังด าเนินการไม่ได้เนื่องจากได้มีหนังสือจากจังหวัด 

ที่ นศ.0023.5/ว1532 ลว.16 มีนาคม 2561 ก าหนดให้การปรับปรุง การรื้อถอน 
การต่อเติม การซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรอง
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ตอนนี้เราไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเราไม่มีวิศวกร
รับรองแบบ ได้ประสานไปอบต.เคร็งขอให้วิศวกรเขารับรองแบบให้แต่เขาปฏิเสธ 

- พาดสายดับ ตอนนี้ได้โอนงบไปให้ไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เข้ามาด าเนินการ ถ้า
ไฟฟ้าไม่มาพาดสายเราก็ติดตั้งโคมไฟไม่ได้ 

นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- พาดสายดับ อาทิตย์นี้ไฟฟ้าจะเข้ามาด าเนินการให้หลังจากนั้นเราก็จะได้ขอ
อนุมัติติดตั้งโคมไฟต่อไป ที่สายดับผ่านแล้วขอให้ส.อบต.ไปประสานกับชาวบ้านผมจะไป
ถอดหลอดไฟที่ติดอยู่เดิม 

- สะพาน D2 ของม.2 ลุงมันรับปากว่าเรื่องประสานเสาไฟแกจะด าเนินการเอง
ในการจัดซื้อเสาไฟ 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ถมหลุมบ่อใน ม.2 ให้แจ้งมาว่าสายไหนพร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วย ตอนนี้งบ
ซ่อมแซมเหลือไม่มาก 

/ขยายเขต... 
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- ขยายเขตประปายังไม่ถึงห้วงเวลาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน กองช่างจะด าเนินการ
ตามแผน 

- ไฟฟ้าสาธารณะดับจุดไหน ม.ไหน ให้แจ้งมา เจ้าหน้าที่จะได้ไปด าเนินการให้ 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- เจาะบ่อบาดาลหมู่ 1 ผมได้ประสานกับผอ.กรมทรัพย์แล้วทราบว่าเสร็จจาก
อบต.เชียรใหญ่แล้วจะเข้ามาอบต.ท่าเสม็ด 

- กีฬาสานสัมพันธ์ขอขอบคุณส.อบต. ที่ ให้ความร่วมมือ บางคนก็หมดไป
พอสมควร 

 - ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราเปิดทุกวัน ครูมาทุกวันแต่ก็ไม่มีเด็กมาเรียน 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ขยายเขตประปาม.6-ม.2 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้าง เรื่องอยู่ที่กองคลัง 
- เรื่องก่อสร้างระบบประปา ม.2 บ้านนายบุญฤทธิ์ ได้สอบถามยอดเงินสะสมไป

ที่กองคลัง กองคลังตอบกลับมาว่าไม่มีงบ อาจจะต้องน าเข้าข้อบัญญัติปี 62 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหม้อแปลงแต่ลูกมีจ ากัด ไฟสาธารณะถ้าเกินก าลังหม้อ
แปลง ก็ต้องถอดไฟออก  

- ชลประทานให้แม็คโฮตัวเล็กขุดลองม.2 ซึ่งผมได้ยื่นหนังสือไป เมื่อวันที่ทาง
หลวงอบจ.เข้ามาประชุมขอลอกวัชพืช ก่อนสงกรานต์ ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้ยังขุด
ลอกไม่เสร็จ ติดช่วงหยุดสงกรานต์ ถ้าหมู่บ้านใดประสงค์จะขุดลอกต่อ ผมจะได้
ประสานให้ครับ วันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว การประชุมก็ด าเนินการครบทุก
วาระ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
*คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......2........ประจ าปี.......2561......ครั้งที่.......1..... เมื่อวันที่.....27.....เมษายน..........2561....................  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่....30 เมษายน  2562.......................... 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......10.........หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

       ( นายวฒันชัย  ด้วงสงค ์) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม...สามัญ......สมัยที่.......3......... 
 ครั้งที่.........1.............ประจ าปี...2561...............เมื่อวันที่......15  สิงหาคม  2561................... 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


