
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

วันที่  21  สิงหาคม  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 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  

      
      ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายใจเพชร  เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1  ขาด 

 
     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 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 
 - วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 มีญัตติ 2 

ญัตติ ที่ให้สภาฯ ได้พิจารณา คือ 
1. ญัติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
2. ญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ข้างสระน้ า อบต.งบประมาณ 
497,000.- บาท ส าหรับเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้ ไม่มี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดครับ 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 ต่อสภาฯในวันนี้ ผมขอชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ณ วันที่ 
14 สิงหาคม 2562 
 

/1.สถานะการคลัง... 
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1. สถานะการคลัง 
รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

1.1 เงินฝากธนาคาร 24,708,342.17  
1.2 เงินสะสม 6,878,841.92  
1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 8,070,461.06   

 2. การบริหารงบประมาณ 
รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

2.1 รายรับจริง 28,931,955.15  
2.2 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์ 
2,806,620.00  

2.3 รายจ่ายจริง 20,961,003.22  
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน

อุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

2,819,600.00  

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
สะสม 

2,585,500.00  

2.6 ร า ย จ่ า ย ที่ จ่ า ย จ า ก
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

282,000.00  

3. ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการ จ านวนตั้งไว้ (บาท) หมายเหตุ 
3.1 ประมาณการรายรับ 31,737,300.00  
 รายได้จัดเก็บเอง 1,402,800.00  
 ร า ย ไ ด้ ที่ รั ฐ บ า ล เ ก็ บ

จัดสรรให้ 
14,560,300.00  

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้ 

15,774,200.00  

3.2 ประมาณการรายจ่าย 31,737,300.00  
3.2.1 แยกตามแผนงาน  ดังนี้   
 แผนงานบริหารทั่วไป 10,221,600.00  
 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
116,000.00  

 แผนงานการศึกษา 4,738,950.00  
 แผนงานสาธารณสุข 190,000.00  
 แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
30,000.00  

 แผนงานเคหะและชุมชน 3,932,300.00  
 แผน ง านส ร้ า ง ค ว าม

เข้มแข็งชุมชน 
300,000.00  
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 แ ผ น ง า น ศ า ส น า 
วัฒนธรรม นันทนาการ 

777,500.00  

 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

70,000.00  

 แผนงานการเกษตร 60,000.00  
 แผนงานการพาณิชย์ 820,000.00  
 แผนงานงบกลาง 10,480,950.00  
3.2.2 แยกตามหมวดประเภท ดังนี้ 
 งบกลาง 10,480,950.00  
 งบบุคลากร 9,746,300.00  
 งบด าเนินงาน 8,487,950.00  
 งบลงทุน 1,019,500.00  
 งบเงินอุดหนุน 2,002,600.00  

- การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้ ก็ได้ผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย    
เริ่มจาก แต่ละกอง/ส่วน จัดท าประมาณการรายจ่าย เสนอให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนเสนอผู้บริหารในขั้นตอนของ
ฝ่ายบริหาร ผมก็ไม่ได้ปรับลดตัดรายการใด และได้ให้รองสังข์ จินดารักษ์       ได้
ช่วยพิจารณาด้วย ก็เห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงได้เสนอต่อสภาฯ ก็ขอให้สภาฯได้
พิจารณาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตัดทอน ปรับลด รายการใด
ก็แล้แต่จะเห็นสมควร 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ผู้บริหารก็ได้แถลงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภาฯเรียบร้อยแล้ว ทุกๆปีงบลงทุนของ
เรามีน้อย บางหมู่บ้านก็อาจจะไม่มีโครงการ ผมก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณาให้
รอบคอบเพ่ือประโยชน์สูงสุดของต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- หน้า 18 รายการเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนสมาชิก
สภาฯ ไม่ทราบตั้งไว้กี่ราย ตามกฎหมายใหม่หรือไม่ ถ้ากฎหมายยังไม่ชัดเจน 
ควรตั้งไว้ครบตามจ านวน 
- หน้า 46 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โครงการตลาดนัดชุมชน  ตั้งไว้  100,000 บาท ผมได้เสนอเรื่องนี้ไปให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวของอ าเภอ
ชะอวด ในการจัดตั้งตลาดนัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ประกวด
ผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่น จุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าเสม็ดและพ้ืนที่
ใกล้เคียงและค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดท าป้ายประจ าฐานแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือให้มีป้ายฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เวลามีคณะมา
ศึกษาดูงาน แล้วแวะชมตลาดหรือฐานก็จะได้รู้ได้ว่า ฐานนี้ชื่ออะไร มีอะไร
น่าสนใจบ้าง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เราตั้งงบไว้ 10 ป้าย ป้ายละ 5,000 
บาท แต่ท าจริง 12 ป้าย รวมทั้งป้ายฐานร่วมกิจกรรมด้วย 1 ป้าย เพ่ือคณะ 

/ที่จะมาดูงาน... 
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ที่จะมาดูงานจะได้รู้ถึงข้อมูลฐานต่างๆและแนวทางต่อไปได้ของบจังหวัดมาเสริม
ตลาดนัดและเพ่ิมฐานเครือข่ายที่มาเพ่ิม และขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปแก้ไขค าผิด
ด้วยในข้อความชื่อฐานที่ไม่ถูกต้อง 
- หน้า 44 ข้อ 2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ส าหรับนักกีฬา”อย่าเป็นเหมือนครั้งก่อน เรื่องก่อสร้างเสาธง ที่ต้องเสนอเรื่องขอ
แก้ไขต่อสภาฯท าให้เกิดความล่าช้าหรือบางครั้งท าให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม6 

-   จ าได้ว่า  4- 5 ปีที่ผ่านมา งบประมาณอบต.ท่าเสม็ดมีประมาณ 19 – 
20 ล้าน แต่ปีนี้ 31 ล้าน แต่งบพัฒนาก็เหมือนเดิมคือมีน้อย และสงสัย
รายละเอียดหน้า 45 ข้อ 2 โครงการร่วมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุแต่
พอในค าชี้แจงรายละเอียด เป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งเรือพระ 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม3 

-   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในแต่ละปี ผมให้ความส าคัญ
ที่สุด งบประมาณเปรียบเหมือนหัวใจของคนในการให้มีชีวิตอยู่ การด าเนินการ
ต้องให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ต้องด าเนินการตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม        
จากผลการวิจัยของสถาบันพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นเปรียบเหมือนเป็ดง่อย 
บุคลากรท้องถิ่นมีความสามารถ แต่ไม่มีงบประมาณที่จะน าไปจัดการพัฒนา
ท้องถิ่น ท้องถิ่นเลยเดินไปไม่ได้ ท าให้ไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
เพราะฉะนั้นสภาฯต้องมาพิจารณาให้รอบคอบ ในการแก้ ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ภายใต้งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องท าเป็น
ขั้นตอนตามล าดับความส าคัญของปัญหา ส าหรับผมควรพัฒนาถนนสายหลัก 
คือ สายชะอวด – ขอนหาด ชะอวด – เคร็ง เพราะมีคนใช้สัญจรมาก จะเป็นตัว
บ่งชี้ได้ว่าท่าเสม็ดมีการพัฒนาหรือไม่ ถ้าถนนสายหลักสะดวก การสัญจร
ปลอดภัย เอกชน ธุรกิจก็มักจะเกิดสองข้างถนนสายหลัก 
- การน าเสนอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นถึงความส าคัญของถนนที่ยังไม่
พร้อมในการรองรับ คณะทัวร์ที่จะมาศึกษาดูงาน ก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่ง 
- ฝากเรื่องกล้อง CCTV ตามจุดแยกจุดเสี่ยงควรจะติดตั้ง เพ่ือเป็นเครื่องสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ประชาชน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ งบลงทุนไม่ถึง 2 ล้าน ให้สมาชิกได้
พิจารณางบรายการใดไม่เกิดการพัฒนา จะปรับลดหรือตัดงบลงก็ได้ จะได้เหลือ
งบมาจ่ายในด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 
 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 63 ผมจะว่าไปทีละข้อ 
- หน้า 29 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานซื้อตู้เก็บเอกสาร  7 ตู้ ไม่ทราบว่าจะตั้ง
ตรงไหนได้เพราะดูแล้วในห้องก็เต็มไปด้วยโต๊ะ เครื่องคอม เอกสาร 
- หน้า 32 ข้อ 2 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสร้างยังไง สร้าง
ตรงไหน 
- หน้า 34 ข้อ 1 โครงการจัดซื้อถังน้ า PVC ไม่ทราบว่าซื้อไว้ที่ไหน โครงการติดตั้งประตู
แสตนเลสทางเข้าอาคาร ศพด.ตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณสูงเกินไป 

/หน้า 40.... 
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- หน้า 40 ข้อ 1 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขอให้จัดซื้ออุปกรณ์ที่มี
คุณภาพดีสักหน่อย ที่ติดตั้งมาแล้วไฟ 40 ดวง ดับเสีย 20 ดวง 

- หน้า 42 ข้อ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรง 
อบรมเปลืองงบเอาคนมานั่ง เบิกค่าวิทยากรเต็ม  

- หน้า 43 (6) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (8) โครงการขจัดสื่อร้าย ขายสื่อดี 
โครงการที่ใช้งบ 3 – 4 หมื่น ไม่ค่อยมีประโยชน์ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- โครงการปรับปรุงถนน มีค่าปรับเกลี่ยมั๊ย มีหนังสืออุทิศมั๊ย และสายดับ 
ฝากเรื่องวัสดุโคมไฟฟ้าที่จะจัดหามาติดตั้งควรมีคุณภาพ คุ้มค่า 
 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

- ขอทวงถามฝ่ายบริหารที่เคยสัญญาตอนท าประชาคมว่า โครงการล าดับที่ 1 
ของแต่ละหมู่บ้านจะน าเข้าข้อบัญญัติ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เชิญนายกตอบข้อ
อภิปรายของสมาชิกไปคราวเดียวเลยครับ 

 
นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ตอบ ส.อบต.ม.3 การพัฒนาถนนสายหลัก 3 สาย ที่ท่านว่า ถนนนั้นมี
หน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว การขอความอนุเคราะห์งบซ่อมไม่จ ากัดเฉพาะผู้บริหาร 
ส.อบต.หรือประชาชนก็ด าเนินการได้ หน่วยงาน อบจ.ต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัดในเรื่องงบประมาณ จาก 5 ปีที่แล้ว งบประมาณ 20 ล้าน ตอนนี้ 30 ล้าน 
แต่ 10 ล้าน จ่ายไปเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ซึ่งอยู่ในงบกลาง       
งบลงทุนเลยไม่แตกต่างไปจากปีอ่ืนๆ 

- เมื่อวานได้ไปร่วมประชุม ผู้บริหาร ปลัด มีเรื่องราวใหม่ๆเยอะเลย เช่น 
กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายได้ยาก
ขึ้น ผมถามเจ้าหน้าที่ตลอด เพ่ือจะได้น าเงินมาท าโครงการแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน เรื่องการจัดการขยะซึ่งเป็นนโยบายเราต้องด าเนินการ ท าให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายขึ้นมามากมาย 

- โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่          ก็
จ าเป็นต้องด าเนินการ ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว มาตรการหรือ
นโยบายรัฐบาลให้ท้องถิ่น เข้าไปดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพ่ือสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ
ซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุปี 62 เราไม่ได้ตั้งไว้ก็ถูก
ทวงถามว่าเอางบไปไหน เร็วๆนี้จะมีการของบท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ระดับอ าเภอ 

- ส่วนเรื่องชุดกีฬา กีฬาต าบลเราจัดเองไม่เบิกค่าชุด เพราะค่าใช้จ่ายรายการ
อ่ืนมากแล้ว แต่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัด เราซื้อชุดให้ได้ 

- ส าหรับโครงการที่ผ่านการท าเวทีประชาคมมาแล้ว ถ้ามีเงินสะสมก็จะน ามา
พิจารณา แต่งบประจ าปีมันมีจ ากัด 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ผมก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ผู้บริหารก็ได้
ตอบข้ออภิปรายสมาชิกไปตามเหมาะสม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะ
ขอมติสภาฯ มีสมาชิก 13 คน ครบองค์ประชม สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกมือด้วยครับ 

  
มติที่ประชุม รับหลักการ        12    เสียง 

ไม่รับหลักการ       -     เสียง 
งดออกเสียง         1    คน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- สรุปมติสภา รับหลักการ 12 เสียง ไม่รับหลักการไม่มี งดออกเสียง 1 คน 
ขณะนี้เวลา 12.00 น. เป็นเวลาที่สภาฯ รับหลักการ ต่อไปก็จะเป็นการเลือก 
กรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกได้เสนอว่าจะให้มีกี่คน ก าหนดได้ตั้งแต่ 3 – 7 คน 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 
 

- ผมขอเสนอว่า ควรตั้งกรรมการแปรญัตติ 5 คน ครับ ไม่มากไม่น้อย
จนเกินไป 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้
ตั้งกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ในการเลือกกรรมการให้สมาชิกเสนอชื่อ       
ผู้ที่ตนเห็นเหมาะสมโดยให้เลือกไปทีละคนตามล าดับ จากคนที่ 1 ก่อน ไปจนครบ 
5 คน สมาชิกผู้ใดเสนอหรือรับรองใครแล้วในล าดับนั้น จะเสนอหรือรับรองคนอ่ืน
อีกไม่ได้ ถ้าในล าดับใด มีการเสนอชื่อสมาชิกแค่คนเดียว ให้ถือว่าคนนั้นได้รับเลือก 
ขอเชิญสมาชิกได้เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ได้เลยครับ และขอผู้รับรอง       
2 คน 

 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมขอเสนอสุพจน์  ชูถนอม เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์  2.นายจ านาญ  พรหมเกิด 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกครับ     
ถ้าไม่มีถือว่าสุพจน์  ชูถนอม ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรคนที่ 1 ต่อไปขอเชิญ
เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 เชิญครับ 

 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมขอเสนอคุณโสภณ  แป้นประดิษฐ์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายสุบิน  บ ารุงชู  2.นายสุพจน์  ชูถนอม 

 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกครับ     
ถ้าไม่มีถือว่าคุณโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรคนที่ 2 ต่อไป
ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เชิญครับ 

 
/นายธ ารงค์... 
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นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ผมขอเสนอคุณเนตร  หนูเมือง เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายพิมาน  ประกอบบุญ  2.นายสุบิน  บ ารุงชู 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกครับ     
ถ้าไม่มีถือว่าคุณเนตร หนูเมือง ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรคนที่ 3 ต่อไปขอเชิญ
เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมขอเสนอคุณธ ารงค์   นกทวี เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายมนตรี  บุญวงค์  2.นายจ านาญ  พรหมเกิด 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกครับ     
ถ้าไม่มีถือว่าคุณธ ารงค์   นกทวี ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรคนที่ 4 ต่อไปขอเชิญ
เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมขอเสนอคุณจ านาญ  พรหมเกิด เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 
- มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1.นายสุบิน  บ ารุงชู  2.นายพิมาน  ประกอบบุญ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- มีใครจะเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีกครับ    
ถ้าไม่มีถือว่าคุณจ านาญ  พรหมเกิด ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรคนที่ 5 ตอนนี้เรา
ก็ได้เลือกกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5 คนแล้ว คือ 

- คนที่ 1 นายสุพจน์  ชูถนอม  สมาชิกสภาอบต.ม.3 
- คนที่ 2 นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์  สมาชิกสภาอบต.ม.4 
- คนที่ 3 นายเนตร  หนูเมือง  สมาชิกสภาอบต.ม.4 
- คนที่ 4 นายธ ารงค์   นกทวี  สมาชิกสภาอบต.ม.5 
- คนที่ 5 นายจ านาญ  พรหมเกิด  สมาชิกสภาอบต.ม.2 

ขอเชิญสมาชิกได้พักกลางวันและรับประทานอาหารร่วมกันใช้เวลา           
1 ชั่วโมง บ่าย 14.00 น. เราค่อยมาประชุมกันต่อส าหรับกรรมการแปรญัตติ ขอให้
เข้ามาในห้องประชุมก่อนเวลาบ่าย 14.00 น.สัก 15 นาทีเพ่ือให้เลขานุการสภาฯ
ได้ด าเนินการประชุม เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติก่อน 

 
นายอภิคม ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ก่อนการประชุมกันต่อไปในภาคบ่ายนี้ ขอแจ้งผลการประชุมคัดเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขาก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ที่ประชุมได้
ก าหนดระยะเวลารับค าขอแปรญัตติ โดยต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่
เวลารับหลักการ พร้อมก าหนดสถานที่รับค าขอแปรฯไว้ด้วย ขอเชิญกรรมการแปร
ญัตติครบั 

 
/นายเนตร... 
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นายเนตร  หนูเมือง 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

- ผมได้รับเลือกให้ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และมีคุณสุพจน์  
ชูถนอม เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ส าหรับระยะเวลารับค าแปรญัตติ    
ผมขอเสนอว่ารับค าแปรในวันที่  22 – 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา      
08.00 น. – 16.00 น. ของทุกวันส่วนสถานที่รับค าแปร ก็ใช้ห้องประชุมสภา
อบต. 

 
นายอภิคม ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสรุปว่า ก าหนดเวลา
รับค าแปรญัตติในวันที่ 22 – 24  สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 
น. ของทุกวัน ที่ห้องประชุมสภาฯ สมาชิกท่ีจะขอแปรญัตติขอเชิญนะครับ และจะ
แปรญัตติวันไหน ระยะเวลาแปรกี่วัน กรรมการแปรก าหนดหรือยังครับ 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

- กรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติในวันจันทร์ 26 
สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เวลา 3 ชั่วโมงครึ่งก็คงเสร็จ    
เพราะคิดว่าสมาชิกคงจะขอแปรกันน้อย หรืออาจจะไม่มีการแปรญัตติก็ได้ 

 
นายอภิคม ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็สรุปว่า
กรรมการแปรญัตติ จะพิจารณาค าขอแปรในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 12.00 น. ก็ให้ผู้ขอแปรฯได้มาชี้แจงในเวลานะครับต่อจากนั้น
กรรมการแปรญัตติก็จะได้จัดท ารายงานส่งให้ประธานสภาฯ และจะท าการประชุม
สภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 
เป็นต้นไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 5.2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ โครงการเททางเท้า คสล.ข้างสระน้ า อบต. งบประมาณ 
497,000 บาท 
 

นายอภิคม ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการใหม่ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- โครงการเททางเท้า คสล.ข้างสระน้ าอบต. สมาชิกก็เห็นอยู่แล้วว่ามีแค่      
3 ด้าน ผู้มาใช้บริการออกก าลังกายไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัย จะใช้งบอ่ืนก็
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ เลยขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโอนงบประมาณ
จากโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 497,000 
บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเททางเท้า คสล.ข้ างสระน้ า อบต.      
กว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร ปรากฏอยู่ในแผน (เพ่ิมเติม ฉ.    ) หน้า 4  

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- นายกก็ได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณและความส าคัญ  
ความเดือดร้อนของผู้มาใช้บริการในพ้ืนที่บริเวณนั้น สมาชิกท่านใดมีความเห็น
อย่างไร เกี่ยวกับญัตตินี้ขอเชิญอภิปราย 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- ตอนท าโครงการก่อสร้างสระน้ า เข้าใจว่ามีทางเท้าครบทั้ง 4 ด้าน         พอ
ก่อสร้างเสร็จได้รู้ว่ามีแค่ 3 ด้าน โครงการนี้ใช้งบสี่แสนกว่า พ้ืนที่ กว้าง ยาว 
ประมาณนี้พร้อมปูคอนกรีตพิมพ์ลาย ผมว่าเหมาะสม 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครอภิปรายแล้วผมจะขอ
มติ นับองค์ประชุม (13 คน) ครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายโครงการเททางเท้า 
คสล.ข้างสระน้ าอบต. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ 497,000 บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอน       12    เสียง 

ไม่อนุมัติ             -     เสียง 
งดออกเสียง         1    คน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ผมขอฝากประธานสภาฯ 2 เรื่อง 
1. เรื่องประปาหมู่บ้าน น าเสนอมาแล้ว 2 ปี ท าท่าจะได้รับการแก้ไข นายกว่าจะมี

หน่วยงานเจ้าสังกัด มาดูแลปรับปรุงให้แต่ยังไม่เห็นเข้ามาดูแลเลย ยังเป็นปัญหาอยู่ 
การซ่อมอาจล่าช้าหรือบางเวลาไม่ได้ดูแล ช่วยก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้วย ประปาแต่
ละตัวเลี้ยงตัวเองไม่รอดอย่าปล่อยไปเรื่อย ไม่เป็นผลดีกับบริหาร/ส.อบต. 

- ถ้าเป็นไปได้ ฝ่ายบริหารควรประสานยืมรถกระเช้ามาตัดแต่งกิ่งไม้ ที่ยื่น
ออกมาบนถนนเป็นอันตรายในการสัญจร ความสวยงามข้างทาง 

- หลุมบ่อถนนเกือบทุกสาย เป็นอุปสรรคในการสัญจรรอยต่อ ม.7 กับ ม.3 
ค่อนข้างรุนแรง ควรปรับปรุงซ่อมแซมสักครั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- ซ่อมก าแพงกั้นน้ ายังไม่ได้ด าเนินการ ควรเร่งผู้รับจ้างให้รีบด าเนินการ 
เพราะเข้าหน้าฝนจะท าล าบาก น้ าแรงมากบริเวณนั้น 

 
นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

-  ห้องน้ าอบต. ที่สร้างใหม่ ก๊อกน้ าพังหมดแล้ว น้ าไม่ไหล ควรจะซ่อมแซม
ให้ใช้ประโยชน์ได้ 

 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.4 

- ฝากฝ่ายบริหารช่วยดูแลคุณภาพน้ า สีน้ าขุ่นมาก ส่วนถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
ถ้ามีหน่วยงานรับผิดชอบก็ควรท าหนังสือแจ้งให้เขาเข้ามาดูแลรับผิดชอบ เช่น ถนน
สายบางคลุ้ง – เกาะแซะ , ชะอวด – ปากแพรก , ชะอวด – ขอนหาด ก็แจ้งอบจ. 

/หรือทางหลวง... 
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หรือทางหลวงเข้ามาดูรถกระเช้าถ้ายืมมาได้จะดีมาก จะได้ซ่อมไฟสายดับด้วย     
ดับสมชื่อจริงๆ บางน้อยดับหมดแล้ว กระพริบอยู่จุดเดียว 

 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 

-  ถนนสายบ้านป้ายอง – นายเศียร รถก่อสร้าง............วิ่งเป็นหลุมบ่อหลาย
จุด ชาวบ้านใช้เส้นทางนั้นหรือในการไปสวนเข้า – ออก ล าบากมาก ควรจะถมหิน
คลุกสักครั้งก่อนสิ้นปี และควรถมท้ังต าบล 

 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

-  หลายๆหมู่บ้าน เรียกร้องไฟฟ้าสายดับกันผมอยากให้คัดคุณภาพหลอดไฟ
ให้มีเกรดสักนิด จะได้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวๆ 

- ห้องน้ าอบต. ที่สร้างใหม่ยังใช้งานไม่เท่าใด ก็พังหมดแล้ว ช่วยดูแลซ่อมให้
ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า 

- ท่อประปาที่แตก ควรดุแลซ่อมแซมให้เร็ว ปล่อยหลายวัน สูญเสียน้ า      
เสียงบประมาณ การจัดการเรื่องน้ าขาดทุน 

- ฝากถนนสายบ้านนายพิมาณ อยากให้เทคอนกรีตให้เร็วๆ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ไฟฟ้าสายดับ ถ้าได้รถกระเช้ามาก็ดี จะได้ดูแลซ่อมทุกหมู่บ้านมีแต่
เจ้าหน้าที่ ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีรถกระเช้า ซ่อมล าบาก 

- ท่อลอดเหลี่ยม ผมคุยมาหลายนายก เพ่ิงได้มาท าในสมัยนายกนี้ อบจ.จะมา
ก่อสร้างจุดบ้านนายเจริญ หนูจันทร์ ตรงจุดนั้น เวลาหน้าน้ า น้ าจะแรงมาก 

- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี 
ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

      เลิกประชุมเวลา  16.00 น.  

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

( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

 *คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

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

สมัยที่......3.....ประจ าปี......2562......ครั้งที่...1.. เมื่อวันที่...21.....สิงหาคม.........2562....................................  

 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......12.........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 

 


