
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2562  ครั้งที่ 1 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 
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 นายสอด  สามใหม่ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สอด  สามใหม่  
4 นายใจเพชร  เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1 ใจเพชร  เดชบุญช่วย  
5 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 จ านาญ  พรหมเกิด  
6 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
7 นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์ สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสงค ์  
8 นายธ ารงค์  นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์  นกทวี  
9 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  

10 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  
11 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4  ลา 
2 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4  ลา 
3 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3  ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  คงศรี นายกอบต. สุพจน์  คงศรี  
2 นายสังข์  จินดารักษ์ รองนายก อบต. สังข์  จินดารักษ์  
3 นายด ารงค์  ทองมะลิ รองนายก อบต. ด ารงค์  ทองมะลิ  
4 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลขานุการนายก เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  
5 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 11 คน    
ไม่มาประชุม 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. เมื่อวานได้ไปร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา สมาชิกก็มีผม คุณโสภณ 

คุณพิมาน และมีเจ้าหน้าที่ประชาชนต าบลท่าเสม็ดไปร่วมด้วยหลายคน ต้องขอบคุณ
สมาชิกท่ีได้ไปร่วม อากาศเมื่อวานก็ร้อนมาก 

2. เรื่องที่ผมไปร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม เกี่ยวกับการถมที่กั้นทางน้ าที่สวนนาย
ส านวน ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยมีทหารเข้ามาร่วมด าเนินการด้วย และตัวแทน
จากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน มาร่วมประชุมแก้ไขปัญหา และมีรองสังข์จากอบต.    
ท่าเสม็ดเข้าร่วมด้วย ปัญหาก็เลยได้รับการแก้ไขด้วยดี ประชาชนท าสวนแถวนั้นหลาย
รายได้รับประโยชน์ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม  2561  สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ 
ถ้อยค า ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

 
ที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
      ขอเชิญท่านนายก อบต.ท่าเสม็ด ได้ชี้แจงรายละเอียดของแผน และเหตุผลที่ต้อง
เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมสภาฯ จากนั้นสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญนายกครับ 
 

นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ที่ต้องมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 7 นี้ เนื่องจาก อบต.ท่าเสม็ด มี
ความจ าเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพ้ืนที่ ซึ่งการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนครั้งนี้ก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อย จึงได้น ามาเสนอต่อสภาได้ให้ความ
เห็นชอบต่อไป ที่เพ่ิมเติมในครั้งนี้มียุทธศาสตร์เดียว คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มี 3 แผนงาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
- โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม ม.5 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง 
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- โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชลประทานสาย6 – คลอง D1 ม.2 
- โครงการซ่อมแซมท่อ คศล.ถนนสายหนองหยี – ใสบาป ม.1 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์ ม.4 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกลาง ม.6 
- โครงการปรับปรุงบริเวณสระน้ า อบต.ท่าเสม็ด 
- โครงการเททางเท้า คสล.ข้างสระน้ า อบต.ท่าเสม็ด 
2. แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางและท่อเมนต์จ่ายน้ า ม.3 
- โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.3 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ก าแพงคูระบายน้ า ถนนสายคชรัตน์ ม.3 
- โครงการขยายเขตประปาบาดาล ชลประทานสาย 8 – บ้านนายเสียน ค าจีด 

ม.5 
- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม.7 
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ 
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณรอบสระน้ า อบต.ท่าเสม็ด 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ (อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์) 1 เครื่อง 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 1 คัน)  
ขอให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ  

นายอภิคม   ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 
 
 
 
 
 

- ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า แผนพัฒนาสี่ปีของต าบลท่าเสม็ดมีการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงบ่อย ก็เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ แก้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายต่อไป 
 

- ผมดูแล้วแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 นี้ เป็นโครงการพัฒนา
ที่ยั่งยืนถาวรสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี สมาชิกคงจะได้ดูในรายละเอียด
ที่เสนอมาแล้วว่าบกพร่องส่วนใด เป้าหมายของโครงการ งบประมาณที่ใช้เป็นไปตามที่
ต้องการหรือไม่ เผื่อเจ้าหน้าที่พิมพ์รายละเอียดตกหล่นไปบ้างหรือไม่ 
 

- แผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติม อยากทราบว่าถนนสายบ้านนายวิโรจน์ ศูนย์การ
เรียนรู้ – ชลประทาน ตกไปหรือว่าอยู่ในแผนฉบับอ่ืนแล้ว 
 

- บุกเบิกถนนศูนย์เรียนรู้ บ้านนายวิโรจน์ อยู่ในงบประมาณประจ าปี 2562 
แล้ว 

 
- ผมก็อยากทราบว่า ถนนซอยบ้านนายเสรี ตกไปหรืออยู่ในแผนเพ่ิมเติมฉบับใด

หรือไม่ ถ้าท าสายนั้นตลอดจะสะดวกกับผู้ใช้เส้นทางนั้นมาก 
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นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 

- ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ิมเติมฉบับนี้ ดูแล้วเน้นแผนกระจาย มีโครงการเกือบทุก
หมู่บ้าน โครงการทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณน่าจะจากเงินสะสมและเงินทุน
ส ารองเงินสะสมใช่มั๊ยครับ บางโครงการเกิน 5 แสน ผมเข้าใจว่านี่เป็นแผน ขั้นตอน 
ขอใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการ ค่อยพิจารณากันอีกครั้ง 

 
- สมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีใครจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีแล้ว

ผมจะขอมติ (องค์ประชุม 11 คน) สมาชิกท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ยกมือด้วยครับ 

 
ที่ประชมุ เห็นชอบ    10  เสียง   

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง    
งดออกเสียง   1  คน                                        

 
  5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี 2561  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- ขอเชิญบริหารได้น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาได้รับทราบใน
รายละเอียดต่อไป ขอเชิญครับ 

 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของอบต. โดยมีแผนเป็นเครื่องมือนั้น ใน
ทุกๆปีจะต้องมีการติดตามฯ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ      
ต่อผู้บริหาร เพ่ือผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งติดประกาศต่อไปนั้น 

จากการติดตามและประเมินผลแผน 
- รายรับทั้งสิ้น   จ านวน  31,385,468.-บาท 
- รายจ่ายทั้งสิ้น  จ านวน  27,617,997.-บาท 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้าน

ประปา ด้านคอมพิวเตอร์ 
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร 
4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบาง

โครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
6. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอน การท างานของ

องคก์ร ท าให้การท างานร่วมกัน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของ อบต. ไปประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
/2.พัฒนา... 
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2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของอบต. 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.อย่างต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจงหรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการ

ท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 
- ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 

ปรากฎในแผน บรรจุใน
ข้อบัญญัติ   

(น าไปปฏิบัติ) 
1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 102 5 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 4 
3.การพัฒนาคนและสังคม 70 26 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 1 
5.การเมืองและการบริหาร 19 9 
รวม 216 45 

- ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปโดยภาพรวม 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                               8.54  คะแนน 
2. ด้านเศรษฐกิจ                                         8.65  คะแนน 
3. การพัฒนาคนและสังคม                             8.69  คะแนน 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ                             8.69  คะแนน 
5. การพัฒนาเมืองและการบริหารองค์กร             8.79  คะแนน 

จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ไม่ทราบว่าสมาชิกจะเสนอแนะ เพ่ิมเติม
ส่วนใดบ้าง 

  
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 
 
 
 
 

รับทราบ 
 
5.3  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ประจ าปี 2562 
และสมัยแรก ประจ าปี 2563 

- ก็เป็นประจ าทุกปี ที่ต้องก าหนดสมัยประชุมโดยประธานน าปรึกษาต่อที่ประชุม
สภาว่าในปี 2562 จะให้มีกี่สมัย แต่ละสมัยเริ่มเมื่อไหร่ และก าหนดสมัยแรกของปี
ถัดไป ขอเชิญสมาชิกได้น าเสนอได้เลยครับ 
 

- ผมเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญสมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 15 – 29  กุมภาพันธ์  2562 
- สมัยสามัญสมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 15 – 29  เมษายน  2562 
- สมัยสามัญสมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 15 – 29  สิงหาคม  2562 
- สมัยสามัญสมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 15 – 29  กุมภาพันธ์  2562 

/และสมัยแรก... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
มติที่ประชุม 
 

- และสมัยแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผม
ขอมติที่ประชุม ใครเห็นด้วยตามที่คุณกุลเดช เสนอยกมือด้วยครับ 

 
เห็นด้วย      10  เสียง 
ไม่เห็นด้วย     -   เสียง 
งดออกเสียง   1   คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 
 

1. นายวิเชียร  เสนาชู  เสนอโครงการก่อสร้างประปาภูมิภาคให้เข้าแผนอบต. 
2. การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมที่หมู่ที่  7 งบประมาณของอบจ. ได้รับข้อมูลว่า 

ก าลังเสนอเรื่องไปกองคลัง รออนุมัติด าเนินการ เป็นท่อเหลี่ยม 1 ช่องตามงบประมาณ
ไม่เกิน 5 แสน ท าไม่เกิน 2 เดือน 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

1. ไฟฟ้าสาธารณะพูดกี่ครั้งก็ไม่เคยเห็นไปแก้ไข ตามแยก ตามโค้ง อันตรายมาก 
ถ้าไม่มีแสงสว่าง ฝากฝ่ายบริหารช่วยก าชับให้ด้วย 

2. ถนนบางสายช ารุด อยากให้กองช่างได้ไปส ารวจเพ่ือซ่อมแซมต่อไปก่อน
เทศกาล 

  
นายมนตรี  บุญวงศ ์
สมาชิกสภาอบต.ม.5 
 

- อยากให้ฝ่ายบริหารท าหนังสือถึงชลประทานเสนอโครงการ ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณคลองแคบช่วงชลประทานสาย 8 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอฝากบริหารช่วยถมหลุมบ่อถนนสายเลียบทางรถไฟก่อนสงกรานต์เพ่ือความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรสายนั้น 

- ไฟฟ้าสายดับบ้านชายคลองดับอยู่ 4-5 จุด แจ้งช่างไปแล้ว อยากให้บริหาร
ช่วยย้ าเตือนอีกครั้ง 

- ประปาตอนนี้การดูแลเรื่องน้ า จดมาตรเริ่มเข้าระบบแล้ว ฝากเจ้าหน้ าที่ช่วย
แจ้งผู้ดูแลน้ าว่าถ้ามาตรน้ าบ้านใครเสีย ก็ให้เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงนาน น้ าในสระ
ที่สูบไปท าน้ าประปาเริ่มลดลงมากแล้ว ถ้าสระแห้งก็ต้องรอชลประทานปล่อยน้ ามาทาง
ชลประทานสาย 7 

- ช่วงนี้มีผู้มาศึกษาดูงานที่บางคุระฟาร์มกันบ่อย ผมอยากท าป้ายบอกทาง 2 -3 
จุด โดยใช้งบกลุ่มลักษณะเป็นสีขาวด า ดีมั๊ย 

 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ฝากนายกเรื่องก่อสร้างถนน ผมได้ประสานช่างเข้ามารังวัดแล้ว 
- ไฟฟ้า ตอนนี้ผมรอบ้านที่สร้างใหม่เสร็จแล้ว จะรวบรวมว่าบริเวณนั้นมีบ้านกี่

หลังที่จะใช้ไฟฟ้า แล้วเสนออบต.เพ่ือตั้งงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้า ให้มาด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

/นายเนตร... 
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นายเนตร  หนูเมตร 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการปรับปรุงถนนสายคชรัตน์นานมากแล้วยังก่อสร้างไม่เสร็จ ฝากนายก
ช่วยเร่งรัดด้วย ผู้รับเหมาท่ีไม่มีประสบการณ์อย่าเอามาท างานอีก 

  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี   
ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
*คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......1.....ประจ าปี......2562......ครั้งที่...2.. เมื่อวันที่...26.....กุมภาพันธ์.........2562...............................  
 
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......10.........หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

       ( นายวฒันชัย  ด้วงสงค ์) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม..................................สมัยที่....................... 
 ครั้งที่..............................ประจ าปี........................................เมื่อวันที่............................. ....................................... 
 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


