
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 2 

วันที่  26  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 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3 สุพจน์  ชูถนอม  
9 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โสภณ  แป้นประดิษฐ์  

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 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4  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 13 คน         
ไม่มาประชุม 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ     

1,037,900 บาท 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติ ขอจ่ายขาดเงินสะสมมาจ านวน 3 โครงการ ผมขอ
เรียนเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจ่ายและสถานะการคลัง
เกี่ยวกับเงินสะสม เพ่ือสภาฯจะได้พิจารณา ขอเชิญนายกชี้แจง แล้วให้สภาฯ
พิจารณาไปทีละโครงการ 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ก็เป็นที่ทราบกันดีว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของอบต.ท่าเสม็ด ประมาณการ
รายรับไว้ 30 ล้าน แต่งบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นรายจ่ายประจ า เหลืองบ
ลงทุนที่จะน าไปแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนน้อยมาก เราจึงต้องน า
งบประมาณส่วนอ่ืนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผมเลยจะใช้เงินสะสม
กับเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันนี้ มีอยู่จ านวน 6,922,841 บาท หักแล้วกันไว้
แล้วตามหลักเกณฑ์ 5,873,085  บาท เหลือที่สามารถน าไปจ่ายได้ 1,049,756 
บาท เลยได้หยิบโครงการที่จ า เป็นมาเสนอที่ประชุมให้สภาฯ ได้ พิจารณา               
3 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 4 
รายละเอียด ก่อสร้างขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 493,100 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 4 

/เหตุผลความจ าเป็น... 
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เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก ประชาชนใช้สัญจรมาก
และขนผลผลิตทางการเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูฝนถนนเสียหายเป็นหลุมบ่อ ฤดูแล้งมีฝุ่น
ละอองมาก ท าให้ผู้ใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวก จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เพ่ือความสะดวกสามารถสัญจรได้ตลอดปี และสามารถประหยัดงบประมาณในการ
ซ่อมแซม จึงขอสภาฯได้พิจารณาด้วยครับ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- นายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกอภิปราย ผมขอชี้แจงหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสะสม ข้อ 89 ก าหนดให้อปท.อาจจ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  
ภายใต้เงื่อนไข คือ 
1. ท าได้เฉพาะกิจการในหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการเพ่ิมพูน
รายได้ หรือกิจการที่ท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนและต้องเป็นไปตาม
แผน 
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการอปท.แต่ละประเภทตายระเบียบแล้ว 
3. ได้กันเงินเพ่ือจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนและกันไว้อีก 10% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
4. หลังอนุมัติแล้ว ต้องก่อหนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายครับ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้าง ถนนสายดอนโพธิ์ ก็เห็นอยู่ว่าประชาชนที่ใช้ถนนสาย
นั้นได้รับความเดือดร้อนอยู่ 
 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ถนนสายนี้ชาวบ้านเดือดร้อนและต้องการมานานหลายปีแล้ว วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจที่
ได้เห็นนายกน าเข้าสภาฯเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน โดยขอจ่ายขาดเงินสะสม 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดอนโพธิ์ ม.4 ผมก็เห็นด้วย สายนี้หน้าฝนน้ า
เยอะมาก ชาวบ้านที่ใช้ถนนสายนี้เดือดร้อนมานานแล้ว 
 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ถ้าเป็นโครงการที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนในต าบลท่าเสม็ด ไม่ว่าจะไปสร้างที่หมู่
ใด ผมเห็นด้วยครับ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ถนนสายนี้ผมผ่านไปมาอยู่เสมอ แต่ยังกังวลว่าเมื่อสภาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว 
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างจะมีปัญหาเรื่องต้นไม้ ทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ใน
เขตก่อสร้างหรือไม่ ส.อบต.ในพ้ืนที่ได้ไปคุยกับเจ้าของต้นไม้หรือทรัพย์สินที่อยู่ใน
เขตทางแล้วหรือไม่ 
 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ผมได้น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปคุยแล้ว โดยได้ท าบันทึกไว้ ชาวบ้านเจ้าของ
ทรัพย์สินบริเวณนั้นเขายินดีให้รื้อหรือตัดได้ในส่วนของการระบายน้ า ปริมาณน้ า
บริเวณนั้นถ้าไม่มีน้ าจากท่ีอ่ืนไหลมาสมทบก็ไม่มีปัญหา 

/นายสุพจน์.. 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมขอให้สมาชิกเชื่อใจกันสักครั้ง ทุกคนเป็นผู้น ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี ตอนนี้ก็เข้าช่วง
ปลายสมัยแล้วทุกคนอยากสร้างเรื่องที่เป็นคุณ เพ่ือรอบหน้าจะได้เข้ามานั่งตรงนี้อีก 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- มีสมาชิกอภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนสายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 
493,100 บาท ยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 
ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 

 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกลาง หมู่ที่ 6  
รายละเอียด  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 493,100 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 
3 ล าดับที่ 5 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร แต่ไม่สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล หน้าฝนเป็นหลุมเป็น
บ่อน้ าขัง หน้าแล้งฝุ่นละอองมาก จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือประชาชน
สัญจรได้ตลอดปี และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม จึงขอให้สภาฯได้
พิจารณาด้วยครับ 
 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ถนนสายนี้ได้ท าการบุกเบิกไว้หลายปีแล้ว ผมเห็นด้วยที่จะก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีต แก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนสะดวกในทุกฤดูกาล ตลอดปี ขนย้าย
ผลผลิตได้สะดวก 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเป็นถนนคอนกรีตแล้วเกือบครึ่งทาง ถ้าสร้างยาวไป
อีก 200 เมตร จะผ่านบ้านเรือนหลายหลัง หน้าฝนก็จะสัญจรได้สะดวก 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ถนนสายนี้ผมผ่านไปหลายครั้งแล้วล าบากมาก เคยบุกเบิกไว้หลายปีแล้ว มีการวาง
ท่อด้วยก็ดีครับตามีต้นไม้อยู่ในเขตที่จะก่อสร้างหลายต้น ไม่ทราบเคลียร์กับเจ้าของ
หรือยังครับ และควรเพิ่มแสงสว่างด้วยจะดี เพราะเป็นจุดเปลี่ยว 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านอ่ืนมีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ (องค์ประชุม 
13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบางกลาง หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  

/งบประมาณ... 
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งบประมาณ 493,100 บาท ยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 
ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

3. โครงการขยายเขตประปาบาดาล ถนนชลประทาน สาย 8 – บ้านนายเสียน 
ค าจีด หมู่ที่ 5 
รายละเอียด  ใช้ท่อเมนต์จ่ายน้ า โดยใช้ท่อ pvc ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้น 8.5 ระยะทาง 
200 เมตร งบประมาณ 51,700 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –     
2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 4 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บริเวณถนนชลประทาน
สาย 8 – บ้านนายเสียน  ค าจีด  ไม่มีน้ าใช้ในครัวเรือน เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
หน้าแล้งก็แห้งหมด น้ าประปาก็ยังไม่มี จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนบริเวณนั้น ได้พิจารณาด้วยครับ 
 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการขยายเขตประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณนั้น
เดือดร้อนเรื่องน้ ามานาน เพราะน้ าคลองแห้ง น้ าชลประทานก็แห้ง บ่อก็แห้ง
ธรรมชาติเปลี่ยนไป ท าให้ชาวบ้านบริเวณนั้นหลายหลังคาเรือนเดือดร้อนเรื่องน้ า 
 

นายธ ารง  นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- เป็นอีกโครงการหนึ่งที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ ชาวบ้านหมู่ที่ 5 บริเวณนั้น
เดือดร้อนเรื่องน้ ามานาน 
 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- การขยายเขตประปา ผมเป็นห่วงการใช้งบประมาณการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่
คุ้มค่าในการขยายเขตประปาในโอกาสต่อไป ผมอยากจะให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จัดงบเพ่ิมหลักปูน บริเวณที่วางท่อประปา เพ่ือท าเป็นสัญลักษณ์ว่ามีท่อ
ประปาบริเวณนั้น ฝังเป็นระยะตามความเหมาะสมเพ่ือภายหน้าหน่วยงานอื่นเข้ามา
ขุดลอกหรือก่อสร้างอะไรหรือชาวบ้านปรับปรุงสวนเข้าอาจท าให้ท่อแตกได้ ท าให้
การจ่ายน้ าขาดตอน ฝังหลักปูนแก้ปัญหานี้ได้ ผอ.กองช่างผมคิดว่าท่าคงจะเข้าใจ
ปัญหา ในส่วนผู้รับผิดชอบดูแลระบบประปาก็ควรมีความรู้ ทักษะในงาน เทคนิค
การซ่อม การใช้วัสดุอุปกรณ์ เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณได้ 
ผมเห็นเจ้าหน้าที่วังอ่างซ่อมท่อ ขุดแค่นิดเดียวใช้เวลานิดเดียว แก้ปัญหาซ่อมท่อได้ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ผมดีใจแทนชาวบ้านหมู่ที่ 5 ด้วย แต่อยากทราบว่าเมื่อขยายเขตครัวเรือนใช้น้ า
เพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ าทีจ่ะส่งไปให้ชาวบ้านใช้มีเพียงพอหรือไม่ 
 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผอ.กองช่าง 

- ผมไม่ทราบมาก่อนว่า ส.อบต.ม.3 เคยอภิปรายให้ฝั งเสาปูนด้วยเวลาก่อสร้าง
ประปา กองช่างท างานคิดประมาณการตามงบที่ได้รับแจ้งจากผู้บริหาร ใช้งบเพื่อให้ 

/เป็นไปด้วยความ... 
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เป็นไปด้วยความประหยัด ถ้ามีการฝังเสาต้องเพ่ิมทุน อีกอย่างก็จ ากัดด้วยพื้นที่ถ้าจะ
ให้มีการปักหลัก เพราะบางที่แม้แต่จะฝังท่อประปาก็ไม่ได้ค่อยได้ แต่ผมว่าจิตส านึก
ของคนในพื้นที่ คงรู้ว่าท่ออยู่ตรงไหนบ้าง 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ผมเห็นด้วย ปัญหาท่อแตกผมว่าถ้าฝัง 30 ซม.
จริงตามแบบ คงไม่มีปัญหาเรื่องท่อแตก แต่ที่ท าพอวิ่งเดินเหยียบก็แตกแล้ว ฝากผู้
ควบคุมงาน ช่วยคุมให้เป็นไปตามแบบด้วย 
 

นายมนตรี  บุญวงศ์  
สมาชิกสภาอบต.ม.5 
 

- ส าหรับน้ าประปาท่ีจะแจกจ่ายไปในพ้ืนที่ที่จะขยายเขตประปานั้นมีน้ าเพียงพอ
ครับ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิก
ท่านใดอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาบาดาล ถนน
ชลประทาน สาย 8 – บ้านนายเสียน ค าจีด หมู่ที่ 5  ใช้ท่อเมนต์จ่ายน้ า โดยใช้ท่อ 
pvc ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร งบประมาณ 51,700 บาท 
ยกมือด้วยครับ 

. 
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ถ้าไม่มี
อะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 

 

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

( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

/คณะกรรมการ... 
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*คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ......... 

สมัยที่......1.....ประจ าปี......2562......ครั้งที่...2.. เมื่อวันที่...26.....กุมภาพันธ์.........2562....................................  

 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......10.........หน้า พรอ้มนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแลว้ 
 

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 

 


