
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 3 

วันที่  12  มีนาคม  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 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 

3,288,900 บาท (สามล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจ่าย และรายงาน
สถานะการคลังเกี่ยวกับเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือสภาฯได้อภิปรายและลงมติเป็น
รายโครงการต่อไป 
 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- เนื่องจากปัญหาในต าบลท่าเสม็ดมีมากมายหลายด้าน ในขณะที่งบประมาณ
ประจ าปีของเรามีจ ากัด แต่ปัญหาของพ่อแม่พ่ีน้องในต าบลท่าเสม็ดต้องได้รับการ
แก้ไข บริหารได้พยายามของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ บ้าง ใช้เงินสะสมบ้าง 
แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ในส่วนที่เกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นท่ี 
     เงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี 2562     =    8,352,461  บาท 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562         = 30,000,000  บาท 
     ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  =  4,500,000  บาท 
     จ านวนเงินที่เกินร้อยละ  15                      =  3,852,461  บาท 
     ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เพ่ือน ามาด าเนินการจากเงินดังกล่าว จ านวน 9 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
3,288,900 บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)         ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

/1.โครงการเจาะบ่อบาดาล... 
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1. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 
รายละเอียด  เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 
มอก. 17-2532 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมใต้น้ า ขนาด      
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ 213,200 บาท      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ข้อ 2 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 มีน้ าใช้ไม่เพียงพอส าหรับ
อุปโภคบริโภค จึงจ าเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล เพ่ือใช้กับระบบประปา หมู่ที่ 2      
และเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าให้กับประชาชนในพื้นที่ 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓  
รายละเอียด  เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC  ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕  
มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมใต้น้ า ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
เหตุผลความจ าเป็น   ประชาชนในพ้ืนที่ ม.3 ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
จึงจ าเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒  
รายละเอียด  ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
เหตุผลและความจ าเป็น  ประชาชนในพื้นที่ ม.2 มีน้ าประปาใช้ยังไม่ครอบคลุมทุก
ครัว มีความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค จึงจ าเป็นต้อง
เจาะบ่อบาดาล เพ่ือจะได้มีน้ าในการขยายเขตประปา ส่งให้ประชาชนต่อไป 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗  
รายละเอียด  ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ โดยเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ า 
ใช้ท่อ PVC  ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร 
เหตุผลและความจ าเป็น  เนื่องจากท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ 7 ใช้งานมานาน ท าให้
เกิดการช ารุดเสียหายและอุดตัน เป็นปัญหาในการส่งน้ า และสูญเสียน้ า จึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนท่อใหม่ 

5. บุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม หมู่ที่ ๕  
รายละเอียด  บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร โดยถมดิน
ลูกรังยกระดับ จ านวน ๕๐๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกท าผิวจราจร จ านวน ๗๕ ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓  ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. จ านวน ๓ จุด จุด
ละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ 
เหตุผลความจ าเป็น   ประชาชนบริเวณถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในการสัญจรและการถ่ายผลผลิตทางการเกษตร จึงจ าเป็นต้อง
บุกเบิกถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงคูระบายน้ าถนนสายคชรัตน์ หมู่ที่ ๓  
ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ก าหนด 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเกิดอุทกภัยหลายครั้ง ท าให้ก าแพงคูระบายน้ า
พังทลาย เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องซ่อมแซม
ให้แข็งแรงดังเดิม 

/7.โครงการก่อสร้างถนน... 
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7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ ๑  
รายละเอียด  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้ ยังเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ     
มีฝุ่นละอองมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร        
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงทุกปี 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย ๖ – คลอง  
ดี 1 หมู่ที่ ๒ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้สภาพเป็นถนนหินคลุก ท าให้เป็นหลุมบ่อ
และฝุ่นละอองมาก ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างให้
เป็นถนนถาวร 
      ส าหรับโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าหอประชุม – บ้าน
นายเหวียน สังข์สุข ม.3 ผมขอถอน ไม่ประสงค์จะขอใช้งบประมาณจากเงินทุน
ส ารองเงินสะสม เนื่องจากงบประมาณเหลือน้อย แต่ค่อยพิจารณาจากงบประมาณ
อ่ืนต่อไปในโอกาสหน้า 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้งหมด ที่ขอจ่ายจากเงินทุน
ส ารองเงินสะสม และเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายให้สภาฯได้ทราบแล้ว 
ต่อไปก็ให้สมาชิกได้อภิปราย จากนั้นก็จะได้ลงมติไปทีละโครงการ ขอเชิญครับ 

 
นายจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- ปัญหาเรื่องน้ าประปาหมู่ 2 ที่ใช้อยู่ตอนนี้บางสายก็ต่อมาจากประปาของ  
ม.6 ประปาของม.2 ที่มีอยู่เดิมบ่อเก่าช ารุดต้องเจาะใหม่ 

 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการเจาะบ่อบาดาลของม.2 เรื่องน้ าส าคัญ จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน ของม.6 เอง บางวันไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ถ้าเจาะครั้งนี้สามารถ
แก้ปัญหาน้ าประปาของ ม. 6 ได้ด้วย 

 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ผมเห็นด้วยทุกโครงการ เพราะแต่ละโครงการจัดท าเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ติดใจพ้ืนที่เจาะ ไม่ทราบว่าเจาะในโรงเรียนหรือบริเวณ
ไหน ทราบข่าวว่า ผอ.โรงเรียนหนองหิน อยากให้ย้ายจากท่ีเดิม กลัวเป็นอันตรายกับ
เด็ก 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ประปาของม.2 เดิมหอถังลูกบอลใช้มานาน 20 ปีแล้ว สภาพช ารุดมาก 
อบต.ได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ มา 2 ปีแล้ว แต่มาได้ปีนี้ พิกัดก่อสร้างถัง
ใหม่อยู่บริเวณเดิม แต่ผอ.ขอให้ย้ายไปที่หอประชุมหมู่ที่ 2 ที่เดิม จะใช้เป็นที่
ก่อสร้างพระพุทธรูป ผมชี้แจงแล้วว่า ถ้าย้ายต้องด าเนินการก่อนจะหาผู้รับจ้าง แต่นี้
เราได้ผู้รับจ้างแล้วจึงไม่สามารถย้ายได้ แต่บ่อที่จะเจาะอยู่บริเวณหอประชุม ม.2 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง  
ประธานสภาอบต. 

- สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วในโครงการที่ 1 ผมจะขอมติสภาฯ 
(องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการ
เจาะบ่อบาดาล ม. 2 ขนาดท่อกรุบ่อ PVC Ø 6 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 มอก.     
17-2532 ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ 213,200 บาท ยกมือด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๓ เชิญครับ 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ประชาชนจะได้ใช้น้ าที่สะอาด ทั่วถึง ถ้าเป็นไปได้
ให้ขยายเขตไปในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีประปาด้วยก็ดี 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ในพ้ืนที่ม.3 ชาวบ้านอยู่กันเป็นกลุ่ม/ชุมชน ในบ้านคชรัตน์ใช้บ่อน้ ามานาน
ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ค่อยเรียกร้องอะไร มาระยะหลังอบต.ได้จัดสรรงบประมาณ
ไปดูแลหลายอย่าง ผมขอบคุณแทนพ่ีน้องบ้านคชรัตน์ 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการเจาะบ่อบาดาล เจาะบริเวณไหนระบุด้วยในโครงการไม่เห็น
กล่าวถึงบ้านคชรัตน์เลย โครงการที่ 1 กับ 2 ใช้งบประมาณ 213,200 บาท 
งบประมาณเท่ากัน เจาะอย่างเดียวหรือมีท่อเมนต์ด้วย 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- พิกัดเจาะบ่อบาดาลของ ม.3 อยู่ที่บ้านคชรัตน์ เดิมทีจะก่อสร้างขนาดกลาง
พร้ อมขยายท่ อ เมนต์  แต่ ว่ าบริ เ วณนั้ นมี ครั ว เ รื อน เ พียง  50 -60 ครั ว                      
ใช้ประปาขนาดเล็กก็พอ เจาะแล้วถ้าน้ าเพียงพอ จะได้เดินท่อเมนต์ต่อไป 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ในโครงการที่ 2 สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย
แล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓  
เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC  ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕  มอก. ๑๗ – 
๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ 213,200 บาท ยกมือด้วยครับ 

-  
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน
ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.2 เชิญครับ 

 
นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่กว้างครัวเรือนมาก ประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุม
พ้ืนที่จึงต้องสร้างระบบประปาเพ่ิม ระบบประปาลูกนี้ ก่อสร้างที่บ้านนายบุญฤทธิ์มี
การเจาะบ่อไว้แล้ว 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- การแก้ไขปัญหาประปา ม.2 ท าไมไม่ใช้ประปาภูมิภาค ผลประโยชน์ถาวร 
น่าจะประหยัดงบประมาณได้ ขยายเมนต์ไปยางงาม โคกฉ่ิง งบประมาณไม่ถึง     6 
แสน และปริมาณน้ าจะเพียงพอหรือไม่ 

 
นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาน้ าแต่ที่จะก่อสร้างปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่ 
เป็นบ่อของหน่วยงานใดที่เจาะไว้ 

 
นายสุนทร  นุ่มน้อย 
นายช่างโยธา 

- ประปายางงาม บ่อเดิมกรมทรัพย์เจาะไว้เพ่ือการเกษตรมีน้ าเพียงพอ 
สามารถขยายเขตไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ยางงาม การขยายของประปาภูมิภาค   ต้อง
ให้เจ้าหน้าที่การประปามาทดสอบน้ า แล้วท าแผนเสนอไปใช้เวลาเป็นปี และต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก เมื่อสร้างเสร็จน้ าจะเชื่อมโยงกันหมด น้ าจะช่วยดันท่อให้น าไหลแรง 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- โครงการนี้ผมจะเปลี่ยนโดยเอางบจากกรมส่งเสริมมาใช้ก่อสร้าง แต่การ
เปลี่ยนแปลงพิกัด เราต้องรายงานขออนุมัติกรมก่อน ต้องใช้เวลามาก แต่กรม
ส่งเสริมเร่งรัดให้รีบจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้วและมีเงินเหลือจ่ายจาก
การเสนอราคาประมาณ 3 แสนบาท ตอนนี้อบต.ได้เสนอโครงการขยายท่อเมนต์ 
ขอใช้งบเหลือจ่ายนี้ไปที่จังหวัดแล้ว 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- สรุปว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาของม.2 ใช้งบประมาณจาก 2 แหล่ง 
คืองบอบต. และงบกรมส่งเสริม 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการที่ 3 สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว 
ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล งบประมาณ 624,600 บาท ยกมือด้วยครับ 

-  
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7 เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ประปา หมู่ 7 ก่อสร้างมาหลายปี เดิมหมู่บ้านบริหารจัดการเองแต่รับภาระ
ซ่อมมากไม่คุ้มทุน จึงโอนมาให้อบต.บริหาร ขณะนี้ท่อช ารุดมากและท่อฝังไว้ลึก บาง
จุดลึกเกิน 2 เมตร อยากให้ปรับปรุงท่อเมนต์ใหม่ เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ก็ให้ส ารวจ
ครัวเรือนที่ใช้น้ า แต่มาตรวัดน้ าไม่สมบูรณ์ก็ให้เปลี่ยนใหม่ ผมได้ขอให้ชาวบ้านให้
ความยินยอมในการวางท่อผ่านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้ว 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ประปาตัวที่ใช้อยู่ ผมกับผู้ใหญ่สุนัน ได้ไปของบประมาณกรมทรัพย์ได้มา 2 
แห่ง คือของหมู่ 1 และหมู่ 7 แต่ใช้งานมาเกือบ 20 ปีแล้ว หลังจากนั้นได้งบกรม
อนามัยมาล้านกว่าในการก่อสร้างถัง ตัดท่อกรมทรัพย์มาเชื่อมต่อน้ าประปาของกรม
อนามัย ใน ม.7 ต าบลท่าเสม็ด ตอนนี้น้ าใช้เต็มพ้ืนที่ทั้งประปาอบต.และประปา
ภูมิภาค แต่ชาวบ้านหลายครัวยังใช้น้ าอบต. เพราะน้ าประปาภูมิภาคต้องใช้ทุน
ค่อนข้างมากในการขอใช้น้ า 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- จากปัญหาที่ได้รับรายงานมา ชาวบ้านยังต้องการใช้ประปา อบต. จ านวน
หลายครัวเรือน และ ส.อบต.ม.7 ก็ได้ไปด าเนินการขอหนังสือยินยอมการวางท่อไว้
แล้ว 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการที่ 4 สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว 
ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม. 7 โดยเปลี่ยนท่อเมนต์จ่าย
น้ าใช้ท่อ pvc Ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้น 8.5 ระยะทาง 3,500 เมตร งบประมาณ 
330,000 บาท ยกมือด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 5 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ทุ่งโพธิ์ – ยางงาม หมู่ที่ 5 เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 

 
นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- เดิมพ้ืนที่บริเวณนั้น เป็นที่ลุ่ม ชาวบ้านท านา ตอนนี้เปลี่ยนมาท าสวนกัน
หมดแล้ว เมื่อเข้าหน้าฝนชาวบ้านเข้าสวนล าบาก น้ าท่วมทาง เลยจ าเป็นต้องบุกเบิก
ยกเป็นถนน มาเชื่อมต่อกับถนนหมู่ 2 ได้ด้วย 

/นายธ ารงค์... 
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นายธ ารงค์  นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณ กระจายความเจริญ เข้าไปใน
พ้ืนที่ ม.5 แม้จะเป็นระยะทางสั้นๆ งบประมาณน้อยๆ แต่ชาวบ้านได้รับประโยชน์
มาก คุ้มค่ามาก 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการที่ 5 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย
แล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 250 เมตร โดยถมดินลูกรังยกระดับ จ านวน 500 ลบ.ม. ถมหินคลุกผิว
จราจร จ านวน 75 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 Ø 100 x 
100 ซม. จ านวน 3 จุด จุดละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ งบประมาณ 
283,200 บาท ยกมือด้วยครับ 

-  
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ก าแพงคูระบายน้ า ถนนสายคชรัตน์ ม. 3 เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ และถ้าเป็นไปได้อยากให้เร่งด าเนินการ ช่วงนี้ก็
ปิดเทอมแล้วเด็กมาเล่นน้ าบริเวณนั้นมาก กลัวไม้ค้ าหักพังเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- โครงการนี้เป็นพ้ืนที่เดียวกับโครงการซ่อมแซม ถนนสายคชรัตน์ ที่ก าลัง
ก่อสร้างอยู่ขณะนี้ จุดที่จะก่อสร้างอยู่ฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ทอง 
โครงการนี้ถ้าผ่านสภาฯแล้วให้เร่งด าเนินการ เพราะก าลังฝนแล้ง หลังจากนี้หน้าฝน
อีกก็จะท ายาก และโครงการซ่อมถนนสายคชรัตน์ที่ก าลังท าล่าช้ามาก คนใช้ถนน
เดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวก ฝากบริหาร ปลัด ช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ไป
เร่งรัดผู้รับจ้างด้วย 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการที่ 6 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย
แล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงคูระบายน้ า ถนนสายคชรัตน์ 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบแปลนที่ก าหนด งบประมาณ 
157,000 บาท ยกมือด้วยครับ 

-  
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง ม. 1 เชิญสมาชิกอภิปรายครับ 

 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 

- ทุกโครงการที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ ผมเห็นด้วยที่จะได้แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้ชาวบ้าน ส าหรับถนนสายหนองหยี ช่วงหน้าฝนล าบากมาก น้ าท่วมขัง
อยู่นาน ถ้าได้ก่อสร้างถนน คสล.จะดีมากๆครับ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกม๊ัยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาฯ 
(องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่าย เงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง     
4 เมตร ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 439,100 บาท ยกมือด้วยครับ 

-  
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง  
ประธานสภาอบต. 

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 6 – คลอง D1 – ม.2 เชิญครับ 

 
นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- ถนนสายนี้ล าบากในฤดูน้ าหลาก ถ้าได้ท าเป็นถนน คสล.จะดีมาก แต่ผมยัง
หวั่นๆ ในการก่อสร้างจะมีปัญหามั๊ย เพราะเป็นสายหน้าบ้านอดีตนายกสมปอง     
แกบอกว่า ถ้าจะท าให้ท าตลอดทั้งสาย ผมก็อภิบายแล้วว่า งบประมาณไม่เพียงพอ 
ผมเข้าใจข้อจ ากัดของฝ่ายบริหาร 

 
นายจ านาญ  พรหมเกิด 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- ตามรายละเอียดโครงการก่อสร้างจากชลประทานสาย 6 –คลอง D2 แต่
ข้อเท็จจริงแล้วเป็นคลอง D1 สายนี้ผ่านไปต าบลนางหลงได้ ถ้าสร้างสายนี้แล้ว การ
สัญจรติดต่อต่างต าบลจะสะดวกมาก 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- การก่อสร้างถนนสายนี้ ผมเห็นด้วยไปเชื่อมคลองแคบ ม.5 และไปเชื่อมเขต
ต าบลนางหลง 

 
นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ผมเห็นด้วย ชาวบ้านที่ใช้ถนนสายนี้ล าบากมานาน สายนี้สามารถเชื่อมต่อ
ผ่านไปนางหลงได้ และน่าจะสร้างสะพานข้ามคลอง D2 ไปต าบลนางหลงด้วย และ
โอกาสต่อไปน่าจะให้เชื่อมกับสายทุ่งโพธิ์ – ยางงามด้วย 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ตามที่ ส.อบต. ม.2 อภิปรายว่าข้อมูลคลาดเคลื่อน D2 เป็น D1 นั้น ถ้าดู
เอกสารที่เสนอมาทั้งโครงการและแผนก็เป็น D2 ทั้งหมด จะมีปัญหาในการ
ด าเนินการหรือไม ่ในเมื่อข้อมูลขัดแย้งกัน 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- โครงการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกม๊ัยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาฯ 
(องค์ประชุม 13 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทานสาย 6 – คลอง D1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 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 
 

 5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสาย     
น้ าด า – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 221,800 บาท 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น ของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมสภาฯ 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน 
ได้ตั้งงบประมาณจ่ายโครงการบุกเบิกถนนสายน้ าด า – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 221,800 บาท 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายน้ าด า – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ให้ได้ผิว

จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร โดยถมหินลูกรัง 55 ลบ.ม. พร้อมเฉลี่ย
และวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x 100 ซม. จ านวน 1 จุด 
จุดละ 6 ท่อน ฝังท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 ซม. จ านวน 
1 จุด 5 ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ 

ค าชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายน้ าด า – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ให้ได้ผิว

จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร โดยถมหินลูกรัง 557 ลบ.ม. พร้อมเฉลี่ย
และวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x 100 ซม. จ านวน 1 จุด 
จุดละ 6 ท่อน ฝังท่อ คสล. คุณภาพชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 60x100 ซม.      
จ านวน 1 จุด 5 ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากพิมพ์ตัวเลขจ านวนดินลูกรังผิดพลาด จากที่ประมาณ
การไว้ท าให้ปริมาณงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป 

- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.
2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯท้องถิ่น 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- นายกอบต.ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและ
เหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมสภาฯให้ได้เข้าใจแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอ
เชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา (นับองค์ประชุม 13 คน) สมาชิก
ท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โครงการ
บุกเบิกถนนสายน้ าด า – ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 จากถมดินลูกรัง 55 ลบ.ม. แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น ถมดินลูกรัง 557 ลบ.ม. ยกมือด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ      12    เสียง 

ไม่อนุมัติ     -     เสียง 
งดออกเสียง   1  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ในระเบียบวารที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดหรือฝ่ายบริหารใครมีอะไรจะ
เสนอที่ประชุม เชิญครับ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- อยากทราบว่างบกลางเหลือเท่าใด หน้าแล้งจะได้น าเงินมาช่วยเหลือ
ประชาชนได้ ซื้อรถน้ าสักคันน่าจะดี จะได้ขนน้ าบริการประชาชนได้เวลามีภัยแล้ง   
ผู้ขับรถก็ใช้วิธีจ้างเหมาเหมือนคนขับรถขยะ ภัยแล้งมีแนวโน้มหนักขึ้น ถ้าทาง
จังหวัดประกาศภัยพิบัติจะได้ด าเนินการได้เลย 

- การส่งเสริมอาชีพ อบจ.นศ. ได้ด าเนินการในหลายต าบลแล้ว เหลือต าบล
ท่าเสม็ดและต าบลอ่ืน 4 ที่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โครงการปลูกผักเหรียง 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมทบเงินต้นละ 25 บาท ที่เหลืออบจ. ออกให้ อยากให้ ส.
อบต. ได้รวบรวมชาวบ้านที่จะเข้าร่วม หมู่บ้านละ 10 ท่าน หรือมากกว่า ผมรับได้ 
120 คน งบประมาณพันธุ์ไม้ ผมจะซื้อพันธุ์มังคุดเป็นหลัก จะให้สมาชิกเลือก
ประธาน 1 คน เพ่ือดูแลบัญชี เมื่อได้ยอดสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว อบจ.จะมา
ขอใช้พื้นที่ อบต.ท่าเสม็ดในการขับเคลื่อนโครงการนี้ 

- กรมเจ้าท่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนไม้ไผ่สายพันธ์ฟ้าหม่น ส่วน
หนึ่งน าไปปักในทะเลท าเป็นแนวกันคลื่น และเป็นที่อาศัยสัตว์น้ า ซึ่งต้องใช้มากส่วน
หนึ่งเอาไปท าเห็ดเยื่อไผ่ได้ ถ้าใครสนใจเข้าร่วมได้ 

- ผู้สนใจปลูกกัญชา ตอนนี้เม็ดพันธุ์ต้องเป็นสายพันธ์ไทยแท้ จะเริ่มที่ ม.วลัย
ลักษณ์ตอนนี้อธิบดีรับเรื่องแล้ว จากนั้นสหกรณ์รับเรื่องต่อ แล้วขยายมาวิสาหกิจ 
ใครสนใจให้เข้าร่วมในวิสาหกิจ เพ่ือด าเนินการในรูปกลุ่ม ส่วนราคารับซื้อ ยังไม่
ก าหนด 

- การไฟฟ้าสาธารณะของม.7 ยังดับอยู่ 3 – 4 จุด ขอบคุณฝ่ายบริหารที่
ติดต่อหน่วยงานทหาร มาลอกคลองให้ น้ าประปา ม.1 แถวบางคลุ้ง – หนองหยี ไม่
รู้จะแก้ไขอย่างไร 

/นายสุทิน... 
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นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่มองเห็นปัญหาและจัดสรรงบประมาณไปแก้ปัญหาใน
หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ าหลังจากประชุม ช่วงพักเที่ยงขอเชิญสมาชิกทุก
ท่านและฝ่ายบริหารไปร่วมรับประทานอาหารงานพ่ีบ่าวผมที่ ม.6 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ขณะนี้มีฝุ่นละอองมาก ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณถนนดิน โดยเฉพาะถนน
ชลประทาน ถ้าเป็นไปได้หารถมาฉีดน้ าเพ่ือบรรเทา 

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.ข้างหอประชุม ม.3 ดูแล้วยังไม่ถึงเวลาและมี
ประโยชน์เท่าที่ควร ผมได้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านในที่ประชุมหมู่บ้านแล้ว ผมไม่
อยากให้ชาวบ้านมากดดัน อบต. ผมได้ขอให้เขาด าเนินการ 2 เรื่องก่อนคือ ให้ไปท า
เป็นถนนสาธารณะก่อน และช่วยบริจาคที่เพ่ือท าเป็นถนนให้ตลอดไปจดกับถนน
ชลประทานสาย 6 เพ่ือขยายโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ตอนนี้ผมอยากผลักดัน
เรื่องน้ าประปาให้เรียบร้อยก่อน ต่อไปค่อยผลักดันในเรื่องถนนให้ครับ 

 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ฝากฝ่ายบริหารหรือประธานสภาฯได้ประสานอบจ.ที่ได้มารื้อถนนไว้แล้ว 
ท าให้เกิดฝุ่นละอองมาก 

- ไฟฟ้าสาธารณะขอให้ขยายเขตไปให้ถึงเขตต าบลเคร็ง 
- การจ่ายน้ าของชลประทาน ได้เปลี่ยนรอบเวรจ่ายน้ า สาย 6 7 8 เดือนละ 2 ครั้ง 

รอบแรกวันที่ 13,14,15 มีนาคม รอบ 2 วันที่ 27,28,29,30 มีนาคม 
 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ขยายเขตประปาไปบ้านนายเสียน ค าจีด ถ้าเร่งด าเนินการช่วงนี้ได้จะดีมาก 
- การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ ายางสดถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดสนใจ 

ยินดีครับ 
- ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากสามแยกไปถึงทางเข้าโรงรม ขอให้เข้า

แผนไว้ด้วย 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ฝากฝ่ายบริหารให้เร่งรัดโครงการที่ยังค้างคาอยู่หลายโครงการ เช่น 
โครงการซ่อมแซมถนนสายคชรัตน์ ม.3 เมื่อไหร่จะเสร็จ ถ้าเลยช่วงนี้หน้าน้ าอีก 

- โครงการที่สภาฯอนุมัติในวันนี้ก็ให้นายกเร่งหาผู้รับจ้าง 
- โครงการซ่อมถนนของอบจ. ที่ม.4 รื้อบดอัดถือว่าเสร็จแล้ว ไม่มีการปูผิ ว

แอสฟัล 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- วันที่ 9 มีนาคม ก านันได้ไปประชุมที่โรงน้ า ม.7 ผมพยายามอย่างมากท่ีจะ
ให้พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นที่ประชุม ที่ท าการกองทุน ท าโรงน้ า เพ่ือให้การใช้ พ้ืนที่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นปีนี้ ก าหนดพิธีเปิดวันที่ 15 มีนาคม 2562 ขอ
ความร่วมมือ ส.อบต.รวมพลังไปร่วมกันทุกคน พร้อมกันที่ฝั่งตกเวลา 7.30 น. 

- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี 
ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

 /นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือด้วยดี ถ้าไม่มี
อะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

      เลิกประชุมเวลา  13.30 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 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............................. ....................................... 
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(ลงชื่อ)................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

                                                ( นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ) 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 


