
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 1 

วันที่  14  มิถุนายน  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 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 จ านาญ  พรหมเกิด  
5 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
6 นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์ สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสงค ์  
7 นายธ ารงค์  นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์  นกทวี  
8 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
9 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  

10 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
 
     ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพจน์  ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3  ลาป่วย 
2 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4   
3 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4   
4 นายใจเพชร  เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1   

 
     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 10 คน         
ไม่มาประชุม 4 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ผมขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้น ารถส่วนกลางไปติดต่อประสานงานเพ่ือ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 2 ภารกิจ ซึ่งส าเร็จไปได้ด้วยดี คือ เรื่องร้องศูนย์ด ารง
ธรรมให้แก้ไขการถมที่กั้นทางน้ าข้างสวนนายส านวน และเรื่องก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ถนนสายชะอวด-ขอนหาด บริเวณหมู่ที่ 7 ตอนนี้ได้รับแจ้งว่า หจก.แซนซัน 
ผู้รับจ้างได้เข้าท าสัญญาแล้ว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าเสม็ด 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- ขอเชิญนายกครับ 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ได้มีหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562    
ซึ่งร่างแผนที่เสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาในวันนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการท าเวทีประชาคม
ต าบล แล้วมีกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนรวมรวมมาเป็นร่างแผน แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาอบต . พิจารณาและได้ เสนอสภาฯพิจารณาในวันนี้                
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะปรากฏทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วและยังไม่ได้ 
ด าเนินการ เนื่องจากเป็นแผนพัฒนา 61 – 65 ที่ด าเนินการแล้วจึงต้องมีปรากฏอยู่ 

/ในแผนที่... 
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ในแผนที่ส าคัญให้สมาชิกได้ดูในปี 63 เพราะโครงการในปีนี้เราจะต้องน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนปีอ่ืนหรือที่ยังไม่
ปรากฏในแผน หากจ าเป็นเราก็สามารถเพ่ิมเติมแผนไว้ในโอกาสต่อไป 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- อยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องแผนมาร่วมประชุมด้วย อยากทราบว่า
ถ้าจะเพ่ิมโครงการในวันนี้ได้หรือไม่ ผมอยากน าเสนอโครงการตลาดนัดท่องเที่ยว
ชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ ขั้นตอนการด าเนินการจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 – 3 คณะ และจัด
คัดเลือกสินค้าในต าบล เพ่ือน ามาจัดซุ้ม/ขาย วันเปดดจะเชิญผู้ว่า/รองผู้ว่า จะเป็น
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ชัดเจน และโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้คุยที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ตอนประชุมพิจารณาแผนการ
ศึกษา เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะเด็กหลายด้าน เพ่ือให้เด็กออกมาเล่นนอกอาคารได้ 
แทนที่จะอยู่แต่ในอาคาร 

 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสรี ได้เสนอในที่ประชุมประชาคม
แล้ว แต่ไม่มีในแผน 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ ม.7 (หน้า 226 ข้อ 7) ไม่มีพ้ืนที่    
ที่จะก่อสร้าง น่าจะตัดออกได้  

- โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (หน้า 235 ข้อ 3) ก่อสร้างตรง ไหน        
ใช้งบประมาณสองล้านกว่า เน้นโครงการที่เกินก าลัง คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้     
1 – 2 ปีนี้ เอาออกไปบ้างก็ได้ ให้ ส.อบต.ดูร่างแผน เป็นโครงการในปี 63 บรรจุ
โครงการไว้มากในแผนก็ไม่เป็นผลดี ไม่มีในแผนก็ท าไม่ได้ แต่เราค่อยมาปรับเพ่ิมเติม
แผนได ้

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ผมทราบดีว่างบลงทุนเราปีหนึ่งๆไม่เกิน 2 ล้าน สนามฟุตซอล ผมได้ให้ช่าง
ค านวณ ท ารายละเอียดเพ่ือของบอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้าสมาชิกสังเกตุดูจะเห็นว่ า
โครงการที่ใช้งบประมาณหลักล้าน ส่วนใหญ่จะไม่ใช้งบประมาณของอบต. แต่ถ้าเรา
จะเสนอโครงการของบประมาณของหน่วยงานอ่ืนก็จ าเป็น ต้องบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม6 

- ในปีหนึ่งๆ เราน าโครงการในแผนมาด าเนินการได้น้อย ผมว่าไม่ควรใส่ไว้
เยอะ ใช้กระดาษมาก เปลืองงบประมาณ 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ตอนประชุมประชาคมต าบล ได้ร่วมเสนอโครงการของม.5 ก็ปรากฎในแผน
ทั้ง 2 โครงการ และขอแก้ไขโครงการที่ 7 ในหน้า 119 บุกเบิกถนนสายหลังวัดน้ า
ด า – ถึงสวนนายเรือง แก้ไขจาก “เรือง” เป็น “นายเรียง” 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- ขอให้สมาชิกได้ดู โครงการขุดลอกจากท่อลอดเหมือง รพช. -ปากสระ        
ม.2 ยาว 2,300 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท (หน้า 161 ข้อ 9      

/และโครงการ... 
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และโครงการขุดลอกคูระบายน้ า ข้างชลประทานสาย 7 หมู่ที่ 7 ยาว 500 เมตร    
ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท ระยะทางน้อยแต่ใช้งบประมาณมาก ระยะทาง
มากใช้งบประมาณน้อย เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดหรือเปล่า 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- โครงการในหน้าที่ 131 ข้อที่ 29 ปรับปรุงถนนซอยในหมู่ที่   จ านวน 5 
สาย ให้ใส่หมู่ที่ “3” ด้วยครับ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- สมาชิกก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว ถ้าใครไม่ประสงค์จะอภิปรายแล้ว 
ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 10 คน) สมาชิกท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ยกมือด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ        9    เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
งดออกเสียง    1    คน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.2  ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 
รายการ  

-    ขอเชิญนายกได้ชี้แจงรายละเอียดญัตติต่อที่ประชุม และความจ าเป็นที่ต้อง
โอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ตามญัตติที่เสนอต่อที่สภาฯ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่แจกสมาชิก มี 3 รายการ 

1. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ งบประมาณ 700 บาท    
จ านวน 1 เครื่อง  
โอนมาจาก โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 700 บาท 

เหตุผลการโอน  เนื่องจากนโยบายรัฐบาลให้ยกเลิกการเรียกส านาเอกสารบัตร
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องซื้อเครื่องอ่านบัตร 

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 
โอนมาจาก  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  28,600 บาท 

เหตุผลการโอน เนื่องจากแอร์ในห้องนายกใช้งานมานาน ถ้าซ่อมแล้วจะท าให้เกิด
การเสียซ้ าซ้อน ไม่คุ้มค่า จึงจ าเป็นต้องซื้อใหม่ 

3. ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 118,900 บาท 
โอนมาจาก 1. โครงการวันเด็ก   26,792  บาท 
              2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    6,000  บาท 
              3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง      7,000  บาท 
              4. เงินเดือนพนักงาน                               79,108 บาท 
เหตุผลการโอน  เราอยู่ภายใต้บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งชาติ จึงต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีใส่เสื้อเหลือง  
/ปลูกต้นไม้... 
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ปลูกต้นไม้จิตอาสา เราก็ท าอยู่แล้ว จึงต้องท าซุ้มไว้ที่หน่วยงานด้วย 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ความจงรักภักดีส าคัญ ผมเห็นด้วย หน่วยงานอื่นๆ เขาท ากันยิ่งใหญ่กันกว่า
นี้ ท าแล้วเป็นสิริมงคลกับตัว ปลูกต้นไม้ ถางหญ้าริมถนน ความดีท าได้ทุกวัน      
ใครไม่จงรักภักดี ควรไปอยู่ประเทศอ่ืน บรรพบุรุษสละเลือดเนื้อเพ่ือรักษาชาติ     
คนรุ่นใหม่รักชาติแค่ไหน การโอนงบประมาณ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย          
บ้างมั๊ยครับ 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

    -     เครื่องปรับอากาศที่เสียเพราะใช้งานมากเกินไป ยามก็เปดดกลางคืนจนสว่าง 
ให้นายกดูๆหน่อย  

-    สมาชิกท่านอ่ืน ใครจะอภิปรายอีกมั๊ย ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม 10 คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติ ให้ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 3 รายการคือ 
1.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์   700  บาท 
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000  บีทียู  28,600 บาท 
3.ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10     118,900  บาท 

ยกมือด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอน       9    เสียง 
ไม่อนุมัติ            -     เสียง 
งดออกเสียง    1    คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดหรือฝ่ายบริหารมีอะไรจะ
เสนอที่ประชุมเชิญครับ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- อยากทราบว่าโครงการที่สภาฯอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนส ารอง
เงินสะสม ด าเนินการไปก่ีโครงการแล้ว ยังไม่ด าเนินการก่ีโครงการ อะไรบ้าง 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมมี 2 เรื่องคือ ถนนในหมู่ที่ 3 เป็นหลุมบ่อหลายสายและไฟฟ้าสาธารณะ
ตามถนนโค้ง ตามถนนโค้ง ตามถนนแยก ดับอยู่ ฝากบริหารช่วยก ากับเจ้าหน้าที่ไป
ดูแลด้วย 

 
นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ไฟฟ้าสาธารณะดับอยู่ จุดบริเวณบ้านนายสมใจ ชุมแก้ว ร้านค้า 8 แยก 
ปากทางบ้านนายอดุลย์ บุญวงศ์ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ถามช่าง ช่างบอกไม่มีคนช่วย ผมว่าสมาชิกเราในแต่
ละหมู่ ช่วยได้อยู่แล้วให้เจ้าหน้าที่ประสาน เวลาลงไปซ่อมในหมู่บ้าน  

/หลอดไฟ... 
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หลอดไฟที่น ามาใช้ไม่ค่อยมีคุณภาพ 
- วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผมได้ประสานคุมประพฤติมา 30 คน มาพัฒนา

พ้ืนที่ ม.7 ถนนสายชะอวด – ป้อมต ารวจ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี ร.10 และพระราชินี ขอเชิญจิตอาสามาร่วมด้วย วันนั้นถ้านายกจะให้มา
ปลูกปาล์ม ผมจะได้พามานี้ด้วย ถ้ามีน้ าดื่มข้าวกล่องด้วย ดูแลบ้างก็ดี 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนส ารอง ตอนนี้ด าเนินการไปหลาย
โครงการแล้ว ส าหรับ ม.7 โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปา ผู้รับจ้างไปหาวิศวกร 
มารับรองแบบเสร็จแล้ว ขั้นตอนท าผู้รับจ้างน่าจะเรียบร้อยแล้ว ม. 2  ก่อสร้าง      
ถังประปาบ้านนายฤทธิ์ ได้ประกาศไปแล้ว สิ้นสุด 11 มิถุนายน 2562 น่าจะได้ผู้
รับจ้างแล้ว ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติได้ด าเนินการไปแล้วเกือบทั้งหมด เรื่ อง
ถมหินคลุก หลุมบ่อได้ให้ช่างส ารวจอยู่ขณะนี้เสร็จแล้ว ด าเนินการได้เลย ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าสายดับ เรามีเจ้าหน้าที่อยู่แต่ไฟฟ้าสายดับมีหลายสาย ถ้าดับมาก เจ้าหน้าที่
ด าเนินการซ่อมไม่ทัน จะหาผู้รับจ้างมาดูแลให้ สายบางน้อยดับเกือบหมดแล้ว 
ขอบคุณสามาชิกอบต. ที่ได้น าความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเสนอ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ช่างบอกว่าซื้อรถพ่วงให้เขาสักคัน ได้ทุกอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า สมาชิกคนอ่ืน 
ใครมีอะไรบ้างมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมขอปดดประชุม 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

      เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  

 

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

( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

 *คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ......... 

สมัยที่......1.....ประจ าปี......2562......ครั้งที่...1.. เมื่อวันที่...14.....มิถุนายน.........2562....................................  

 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......6.........หน้า พรอ้มนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแลว้ 

/คณะกรรมการ... 
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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 

 


