
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 1 

วันที่ 15  สิงหาคม  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 นายวัฒนชัย  ด้วงสง สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสง  
7 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3 สุพจน์  ชูถนอม  
8 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โสภณ  แป้นประดิษฐ์  
9 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุบิน  บ ารุงช ู  

10 นายธ ารงค์  นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์  นกทวี  
11 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
12 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  
13 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสังข์  จินดารักษ์ รองนายก อบต. สังข์  จินดารักษ์  
2 นายด ารงค์  ทองมะลิ รองนายก อบต. ด ารงค์  ทองมะลิ  
3 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลชานุการนายกอบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  
4 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 13 คน    
ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วันนี้ผมมี 3-4 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. วันนี้จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการประชารัฐ ผมต้องไปชี้แจง         
การอนุมัติงบที่อ าเภอ ให้รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ประธานสภาต่อไป 

2. เรื่องเลือกนายกสมาคมฌาปนกิจ เนื่องจากนายกคนปัจจุบันได้ลาบวช           
มี 2 ท่านที่จะได้รับเลือกคือ นายอ านาจ มุสิเกิด และก็ผม แต่ผมยังไม่แน่จะรับต าแหน่ง
หรือไม่ เพราะภารกิจเยอะมาก ถ้ารับหน้าที่ไหนแล้วก็ต้องท า ต้องพิจารณาตัวเองถ้าไม่
ท าลาออก ซึ่งจะมีการประชุมสมาคมเลือกนายกในเวลาบ่ายโมงวันนี้ 

3. เรื่องบทบาทของอาสาคุมประพฤติ เมื่อวานผมก็ได้ไปส านักงานคุมประพฤติ 
เพ่ือปฏิญาณตนในการท าหน้าที่ของอาสาคุมประพฤติของอ าเภอชะอวด ในการท า
หน้าที่คืนคนดีให้สังคมก็ได้ความรู้หลายอย่างที่เข้าไปท าหน้าที่ตรงนั้น ปัญหาสังคมไทย
โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประมาณ 6,000 คน ที่ถูกคุม
ประพฤติเราต้องช่วยดูแล โดยเฉพาะผู้ที่ติดยา ต้องหาคดี อุกฉกรรจ์ต่อไปอีก 10 ปี     
ไม่แน่ว่าคนท างานจะมีแต่ผู้หญิง เพราะผู้ชายโดนคดีจับกันมาก ยิ่งถ้าโดนคดีค้ายาเสพ
ติดถึงที่สุดให้จ าคุกหมดอนาคตแน่นอน สมัครงานไหนเขาก็ไม่รบ และผมก็จะได้ค าถาม
จากวัยรุ่นที่ถูกจับคดียาเสพติดว่าเคยถูกจับแล้วท าผิดอีก ไม่กล้าไปรายงานตัวกลัวถูกขัง 
ผมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องแล้วเป็นการท าความผิดต่างกรรมต่างวาระไม่เอามาพัวพันกัน 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2561  สมาชิกท่านใด จะแก้ไข   ตัดทอนข้อความ 
ถ้อยค า ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ตัดทอน ถือว่า    
ที่ประชุมรับรอง 

 
ที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

5.1  พิจารณาการขอขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
- ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอขยายเวลา และท าไมถึงเสนอ
ร่างต่อสภาไม่ทันใน 15 ส.ค 

/นายสังข์... 
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นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ผมได้รับมอบหมายจากนายให้เข้าประชุมชี้แจงแทนนายก ตามที่นายกได้เสนอ
ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากไม่สามารถจะน าร่างงบประมาณเสนอสภาฯ    ได้ทันภายในวันที่ 
15 สิงหาคม 2561 ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จึงขออนุมัติขยายเวลา
เสนอร่างข้อบัญญัติฯออกไปอีกเป็นเวลา 30 วัน 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ในเรื่องขอขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาว่าสมัย
ประชุมมี 4 สมัย สมัยประชุมในเดือนสิงหาคม เดิมก าหนดไว้ 1-15 ของเดือน เปลี่ยน
มาเป็น 15 – 29 ของเดือน เพ่ือให้ทันต่อเวลาในการเสนอร่างข้อบัญญัติ แต่สุดท้ายก็
ต้องมาขอขยายอีก ขอฝากประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารให้ได้ค านึงถึงการจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติให้เสร็จในก าหนด เพราะขั้นตอนต้องแปรญัตติ จะได้ไม่มีปัญหาในการ
ประกาศใช้ได้ทัน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- เท่าที่ผ่านมาทุกสมัยนายกไม่เคยเสร็จทัน ท าให้ประชาชนเสียโอกาสพัฒนา
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณท าโครงการเขาเยอะแต่เขาก็เสร็จทัน 
ของเรางบประมาณนิดเดียวแต่ท าไม่ทัน ล้าหลังมาก 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมมีข้อต าหนิเกี่ยวกับการขอขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณด้วย
เหตุผลท าแผนล่าช้า เป็นเรื่องปกติพูดกันมาตลอด ฝากกันทุกครั้งในการขยายเวลา   
เพ่ิมแผน ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับสภาฯ ในปีหนึ่งๆ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ 
เรามีเหมือนที่อ่ืน แต่ของเราล่าช้า ถ้ามองตื้นๆ ท่านก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไร ไม่ทันก็ขอ
ขยายเวลา แต่ถ้ามองให้ลึก ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา เหมือนต าบลท่าเสม็ดหลับอยู่ 
และข้าราชการที่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารก็หลับ ฝ่ายบริหารมองเหมือนว่าสภาฯจะ
จูงไปทางไหนก็ได้ สภาไม่มีความหมายอะไร พอต าหนิกันก็ไม่สบายใจ บางครั้งการเป็น
ผู้น าเราต้องเด็ดขาด ถ้าหย่อนไปทุกเรื่องก็ล าบาก ผู้ตามก็ล าบาก โครงการในแผนที่ผ่าน
ประชาคมมาแล้ว ล าดับ 1 , 2 , 3 เราต้องให้ความส าคัญ และฝากฝ่ายบริหารช่วยให้
ความส าคัญกับสภาด้วย และเรื่องของบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นหวังยาก 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- เรื่องขอขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติผมพูดมาตลอด และต้องได้ชุมวันที่ 15 
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยทุกปี โครงการที่จะขอจากหน่วยงานอ่ืนจะได้อย่างไรในเมื่อ
อบต.ไม่พร้อมในเรื่องแผน ส าหรับข้อบัญญัติผมว่าช้าอยู่ที่นายกให้ร่างเขียนที่เขียนทิ้ง 
โครงการที่อนุมัติงบไปแล้วก็ด าเนินการช้า ในอ าเภอชะอวดทุกท้องถิ่น อบต.ท่าเสม็ด
ปรับแผนมากกว่าทุกที่ 

 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ที่ต้องขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติ เนื่องจากเราต้องเพ่ิมเติมแผนก่อน เมือ
ก่อนเป็นแผน 3 ปี เจ้าหน้าที่จะออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทบทวนแผนทุกปี 
จากนั้นเราก็น าโครงการในระดับต้นๆ มาท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ แต่แผนพัฒนา 4 
ปี เราไม่ได้ไปท าประชาคมทุกปี แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นความต้องการของประชาชน 
สามารถเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได้ 

/ส าหรับโครงการ... 
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ส าหรับโครงการที่สภาฯอนุมัติแล้วตามงบประมาณปี 2561 และงบจ่ายขาดเงินสะสม
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 และรั้วศูนย์เด็ก ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
- ถนน คสล คชรัตน์ ถนนท่าเสม็ด – หนองหิน วิศวกรรับรองแล้วจะจัดหาผู้

รับจ้างต่อไป 
- โครงการในยุทธศาสตร์อ่ืนที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง กองงานที่รับผิดชอบก าลัง

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
 

นายด ารง  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่โครงการเดียว คือ ปรับปรุงถนนสายคชรัตน์ วิศวกรไม่
รับรอง ต้องปรับโครงสร้างใหม่ งานก่อสร้างไม่ได้ช้าแต่เฉพาะท่าเสม็ด เหตุผลก็ตาม
หนังสือที่แจกและชี้แจงให้สมาชิกทราบแล้วว่าถ้าเป็นงานก่อสร้าง ต้องมีวิศวกรรับรอง
แบบ 

 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 

- สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควรและได้รับทราบเหตุผลที่ขอขยายเวลาจัดท า
ร่างแล้ว ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมตินะครับ หรือใครจะเสนอแนะอะไรเพิ่ม 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมขอเสนอให้ขยายเวลาจัดท าร่างแค่ 15 วัน เพ่ือสภาฯได้มีเวลาพิจารณาขั้น
แปรญัตติและประกาศใช้ได้ทันในเดือนกันยายน 

 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ไปอีก 15 วัน (องค์ประชุม 11 คน) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  10  เสียง 

 ไม่อนุมัติ   -  เสียง 
 งดออกเสียง   1  คน 
 

           5.2  เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  

นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 
 

- ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- อบต.ต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
ในการเพ่ิ ม เติม เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาครั้ งนี้  ได้ ผ่ านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมแล้ว รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่
แจกให้สมาชิกไปแล้ว ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาถึงการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงว่า
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนหรือไม่ เป็นไปตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ของอบต.หรือไม่ 

/นายโสภณ... 
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นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 

- แผนพัฒนาสี่ปีต าบลท่าเสม็ดปรับมา 5 ครั้งแล้ว ครั้งนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางไสว เพ็ชรนิล – 
รพช.โคกแซะ อยู่ในแผนปี 2561 แล้วไม่ได้ด าเนินการ ถนนสายนี้ควรมีท่อ 4 จุด 
แต่นายกหยิบมาใส่แผนเพิ่มเติมแค่ 200 เมตร อยากให้ฝังท่อ 1 จุด ท่อ 100x100 
ถ้าไม่มีท่อจะสร้างปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง 2 แผนงาน 13 โครงการ งบประมาร 
3,910,500 บาท ดูงบประมาณแก้วเกินก าลังของท้องถิ่น เชื่อว่างบลงทุนในปี 62 
มีไม่เกิน 1.5 ล้าน ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ไม่มี
โครงการเลย ไม่สอดคล้องกับต าบลท่าเสม็ดซึ่งเป็นต าบลเกษตรกรรม ฝากบริหารช่วย
ดูด้วย ในส่วนการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณในงบลงทุน ท ายังไงหลีกเลี่ยงการ
แปรญัตติ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ในหน้า 23 ข้อ 2 ในการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ม.7 ถ้าเป็นที่ประชุมอยู่
ตอนนี้ ยังไม่เป็นที่สาธารณะซ่อมไม่ได้ ถ้าเป็นที่หอประชุมที่อบต.สร้างผมเห็นด้วย   
ในอนาคตก็คงต้องใช้ประโยชน์สาธารณะได้มาก 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมได้อ่านแผน ผมเข้าใจว่านี้คือร่าง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างและจะเห็นว่าที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน นายกใส่ไว้ในปี 62 สมาชิกก็คงจะยกมือให้ในวันนี้ ตัวเลขตรง
หรือไม่เพ่ิมท่อหรือไม่ค่อยว่ากันในร่างข้อบัญญัติ 

 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 

- ที่เพ่ิมเติมแผนนี้โครงการซ่อมแซมหอประชุม คือที่หอประชุมทิ่อบต.สร้างในการน า
โครงการจากแผนไปด าเนินการตั้งงบประมาณเราต้องเน้นให้ครบ  5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งโครงการแต่
ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสี่ปีฉบับแรก มีครอบคลุมอยู่แล้ว 
 

นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองนายกอบต. 

- ในญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 5 ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปรายแล้วผมขอมติ (องค์ประชุม 11 คน) สมาชิกท่านใด
เห็นชอบแผน ยกมือครับ 
 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ  10  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  คน 
งดออกเสียง  1  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

ผมมี 3 – 4 เรื่องจะเสนอที่ประชุมได้ทราบ 
1. เรื่องอบรมท าซุ้มไม้ไผ่ เกษตรอินทรีย์ที่บางคุระฟาร์ม จ านวน 50 คน จาก

ต าบลท่าเสม็ดและต าบลอ่ืน ขอเชิญสมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจ เน้นคนพิการ ผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 70,000 บาท เพ่ือเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ อบรม
ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 61 

/2.เรื่องถมหิน... 
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2. เรื่องถมหินคลุก ผมไม่ทราบการด าเนินการขอหินไปถมว่าต้องเสียค่าน้ ามันรถๆ
ละ 400 บาท ผมขอไปซ่อมถนนสายชะอวด – นางหลง 4 รถ เสียค่ารถไป 
1,200 บาท การประสานการด าเนินการไม่ชัดเจน 

3. การขอน้ าชลประทาน วันที่ 16 – 18 สิงหาคม เป็นคิวของ ม.7 ม.5 ม.3 จะ
เอาน้ าด้วยมั๊ย ตอนนี้น้ าประปา ม.7 ก่อน น้ าเต็มสระนั่นก็สามารถใช้ท า
น้ าประปาไปได้ 1 เดือน 

4. ผมจะขอให้นายกเสนอญัตติ ขอตั้งโป๊ะที่บ้านผู้ช่วยอ้น นายเฉลิมพล บุญวงศ์ 
เพ่ือเป็นสถานที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอ าเภอชะอวด นายกจะได้เสนอ
สภาฯพิจารณาต่อไป 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมขอแจ้งปัญหาท่อประปาแตก ที่บ้านลุงเจียงตอนนี้เอายางรถไปพันไว้ น้ ารั่ว
เปลืองน้ า ซัมเมิสก็ท างานทั้งวันทั้งคืน ให้เจ้าหน้าที่กองช่างได้เขาไปตรวจสอบ แก้ไข
ด้วย และเรื่องแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ตั้งงบไว้เท่าใด จ่ายไปเท่าใด 
เหลือเท่าใด ให้ เจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้สภาทราบไว้เพ่ือเป็นข้อมูล ในการอนุมัติ
งบประมาณในปี 62 

 
นายธ ารง  นกทวี 
รองประธานสภาฯ 

-  เรื่องหินคลุกถมหลุม ผมเอารถมาทุกจะไปซ่อมถนนในหมู่ที่ 5 แต่เขาว่ารถตัก
เสีย ผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดการขอหินไปถมอยู่แบบไหน นายกให้หินแต่ผมเอาไปไม่ได้ 
เพราะไม่มีรถตัก 

 
นายมนตรี  บุญวงค ์
รองประธานสภา 
 

- ถนนลาดยางสายชะอวด – นางหลง อบต.นางหลงเอาหินคลุกมาถมอันตราย
มากมันไม่เข้ากัน ขอความร่วมมืออย่าเอาหินคลุกไปถมลาดยาง 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ถนนสายชะอวด – นางหลง ล่าสุดล้มหัวฟาดพ้ืน ตรง ม.7 ผ่าตัดสมองอยู่นคร 
โรงพยาบาลมหาราช เมื่อ 3 วันที่ผ่านมาก็ล้มอีก ผมประสานพ่ีโสรศักดิ์ทิ่อยู่ อบจ.
นครศรีฯและผญ.กฤษกรไปคุยกับผอ.กองช่างของอบจ. ช่างก็ได้เข้ามาส ารวจแล้ว
และผมให้อบต.ท าหนังสือไปอบจ.ด้วย แต่จะได้ซ่อมทั้งสายหรือไม่ค่อยประสาน
รายละเอียดอีกที 

 
นายด ารง  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- นายกสั่งซื้อหินคลุกมาเป็นรถพ่วงจากรายการวัสดุในการขนตอนไปถมถนนได้
ติดต่อรถของแจ็ค เพราะมีทั้งรถขนและรถตักเขาคิดเที่ยวละ 400 บาท ผมได้
ประสานไปยังหมู่บ้านไหนจะเอาต้องจ่ายค่าบรรทุกเอง ผมไม่ได้รับค่าขนหิน
ดังกล่าว 
 

นางวิภาวดี  ยมพมาศ 
นักวิชาการศึกษา 

- ขอชี้แจงค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปีนี้ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้ งไว้  200,000.-บาท หักจ่ายออกมาเป็นเงิน  
154,064.- บาท จ่ายไปจริง  153,904  บาท  คงเหลือ  160  บาท  
สมาชิกสามารถขอดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ที่ส านักงานปลัดฯ 

/นายเนตร... 
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นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ขอบคุณที่ชี้แจงให้สภาฯได้ทราบว่า ได้ใช้จ่ายไปเท่าใด ในปีงบประมาณหน้าจะ
ได้ตั้งให้ใกล้เคียงกับที่จะจ่าย จะได้ไม่ต้องมีค าถามว่างบประมาณตั้งไว้เท่านั้น 
ท าไมเบิกจ่ายเท่านี้ 
  

นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะสาย รพช.ปากควน พาดสายดับไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ติดตั้งโคม
ไฟ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้เม่ือใด 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
ปสมาชิกสภาอบต.ม.4 
 

- หินคลุกที่อบต.ซื้อเพ่ือถมหลุมบ่อ ผมทราบว่าค่าใช้จ่ายในการขนหินไปถม 
หมู่บ้านที่เอาไปต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนผมได้ไป 5 -6 รถ แต่ผมให้
ชาวบ้านช่วยกันจ่ายค่าขน 
 

นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 

- ผมขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด ให้บริหารช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
แก้ไขด้วย และถนนซอยเลียบคลอง D2 ชาวบ้านไม่ต้องการให้บุกเบิก แต่ขอให้ช่วย
ถมหินคลุก เพ่ือให้การขนถ่ายสินค้าได้สะดวกขึ้น 
 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดหลอดช ารุด ได้แจ้งกองช่างแล้ว แต่ขอให้บริหารได้
ก าชับเร่งไปด าเนินการ ที่เห็นดับอยู่ตอนนี้ที่ 3 แยกบ้านนายย่องและหน้าบ้านผม 

- ในส่วนปัญหาประปาของหมู่ที่ 3 ของอบต. 9 หมื่นเพ่ือเปลี่ยนถึงแต่บริหารน า
โครงการเสนอของบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ท าที และคงจะไม่ได้
ท าแล้วถ้ารองบกรมให้บริหารหาวิธีการในการเปลี่ยนถังใหม่ และท่อเมนต์เพราะช ารุด
มาก สร้างมาเกือบ 30 ปีแล้ว ให้บริหารได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย เพ่ือประสิทธิภาพใน
การบริหารและคุณภาพน้ าที่ด ี

- การท าถนนสายข้างหอประชุมหมู่ที่ 3 – บ้านนายเสวียน สังข์สุข มีการล่า
รายชื่อให้อบต.ท าถนน แต่คนที่เซ็นยังพูดเลยว่ายังไม่ควรจะท า ถ้าอบต.สร้างถนนสาย
นั้น คนอีก 500-1000 คน จะพากันด่าอบต. ส.อบต. แต่ถ้าอบตษไม่ท าถนนสายนี้ ก็
ให้ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ ว่าที่ไม่เพราะอะไร อย่าเอาน้ ามันไปราดไฟเพ่ิม 

- เรื่องท่อที่ช ารุดสายห้วยลึก ถ้าจะแก้ไขให้ท าให้แข็งแรงใช้งานได้ 20 ปี ไม่ใช่
ท าแล้วใช้งานได้ครั้งเดียว ไม่ถึงปีพังต้องท าแล้วท าอีก 

- ซ่อมถนนซอย ถ้าจะท าให้ท าให้ครอบคลุมทุกสายทุกหมู่บ้าน 
 

นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- ตอนนี้ปัญหาน้ าในโคกฉิ่งไม่เดือดร้อนแล้ว เพราะได้ต่อท่อประปาไปจากหมู่ที่ 
6 แต่ยังเป็นปัญหาอยู่ในบ้านยางงาม ส่วนปัญหาถนนในการท าแผนชาวบ้านบางคนไม่
เข้าใจ กล่าวหาว่าส.อบต.ไม่ท างานส่วนในเรื่องเศรษฐกิจ มักจะบอกว่าไม่มีในแผนแต่
เวลาอบต.ท าแผนชาวบ้านไม่ได้เสนอปัญหาและความต้องการในด้านนี้ 

นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- ไฟฟ้าสายดับจุดหัวสะพาน หน้าบ้านอบต.เพชร หน้าบ้านนายบุญเสริม ชุมแก้ว 
ดับหลายวันแล้ว ผมว่าให้มาเอาเงินที่ผมไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปเปลี่ยน เขาว่าให้เจ้าหน้าที่
ของอบต.ไปซ่อมดีกว่า ส่วนเรื่องหอกระจายข่าวหมู่ 1 เสีย เขาให้ผมเขียนค าร้องเพ่ือ
ซ่อม ผมว่าไม่ต้องเขียน ค่าซ่อมเท่าไหร่ผมจ่ายให้ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว ผมจ่ายไป 
2000 บาท  

/นายมนตรี... 
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นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 

- ไฟสายดับ เจ้าหน้าที่คนเดียวไปซ่อมท ายาก เวลาปีนเสาเอาอุปกรณ์ขึ้นไป
เปลี่ยน ต้องมีคนช่วย และขอแจ้งหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ ม.ราชภัฎยะลา 
มี 8 รุ่น มีที่สุราษฎร์ธานี 30 – 1 ก.ย ที่หาดใหญ่ 26 – 28 กย. จะไปรุ่นไหน ใครไป
บ้างให้แจ้งชื่อให้ธุรการ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- จากที่ไปประชุมเรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการประชารัฐ โดยมีประธานกลุ่ม
จากทุกหมู่บ้านเข้าประชุมของแต่ละต าบล ปัญหาที่พบเห็นการด าเนินโครงการในที่
สาธารณะต้องมีหนังสืออุทิศ ลักษณะโครงการบางโครงการยุ่งยากในการบริหารจัดการ 
หรือถ้าเป็นโครงการเลื้ยงปลา ก็ควรเชิญเจ้าหน้าที่ประมงมาให้ความรู้ด้วย ได้ความรู้
แล้วไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และถ้าด าเนินการในรูปกลุ่มได้ ต่อไปเราของบประมาณในรูป
กลุ่มต่อไปได้อีก ผมท างานอยู่จุดนี้ผมไม่ได้หวังประโยชน์เงินเปอร์เซ็นไม่ต้องเอามาให้ผม 
ผมภูมิใจมากกับโครงการของหมู่ที่ 1 งบประชารัฐ เขาเป็นผู้น าแบบนกจาบ ขยันท ารัง
เอง ผู้น าแบบนี้เจริญ ไม่เหมือนผู้น าแบบนกจอกที่สักแต่พลอยอาศัยคนอ่ืน 

 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ขอบคุณสภาฯ ที่อนุมัติให้ขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 
62 และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 
ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะที่ดับอยู่นั้น ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เรามี
คนเดียวจะขอรถกระเช้าของอบต.อ่ืนมาเพ่ือซ่อมไฟอีกครั้ง ส าหรับประปาหมู่ที่ 3 ปีนี้ 
กองช่างได้ท าแผนไปยังกรมทรัพย์อีกครั้งน่าจะได้รับอนุมัติงบในเดือนนี้ ถ้าไม่ได้จะจ่าย
ขาดเงินสะสม ส่วนประปาหมู่ที่ 2 ตอนนี้ได้เตรียมจ่ายงบประมาณในปี 62 ส่วนถนน
สายทุ่งโหนด แบบที่ช่างเราเขียนไว้วิศวกรไม่รับรอบต้องปรับแบบใหม่ ตามที่วิศวกร
เสนอมาส่วนเรื่องการซ่อมหอกระจายข่าว ถ้าหมู่บ้านไหนเสียอยู่ให้เขียนค าร้องขอซ่อม
มาได ้

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- วันนี้เราก็ใช้เวลาประชุมมาพอสมควรแล้ว และการประชุมก็ด 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......3........ประจ าปี.......2561......ครั้งที่.......1..... เมื่อวันที่.....15.....สิงหาคม..........2561....................  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่......19  สิงหาคม  2561..... 
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......2...........ประจ าปี.......2561..........เมื่อวันที่.....4  กันยายน  2561...................... 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


