
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

วันที่  29  ธันวาคม  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 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  

      
      ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6  ลา 
3 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 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลขานุการนายกอบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  
5 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
       เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.เลขานุการสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 12 คน         
ไม่มาประชุม 2  คน ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี 2562 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- ขอเชิญนายก รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯเป็นผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของอปท. ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของแผนงาน โครงการ ท าให้การก าหนดทิศทางการพัฒนา
ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชน
ทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอปท.(ฉบับที่ 3)    
พศ.2561 ข้อ 12 (3) 

- ผลการด าเนินงานของอบต.ท่าเสม็ด ประจ าปี 2562 
- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1 โครงสร้างพื้นฐาน 35 19,142,800 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 295,000 
3 การพัฒนาคนและสังคม 61 15,059,000 
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4 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 180,000 

5 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

8 785,500 

 รวม 120 51,355,600 
 

- โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 

1 โครงสร้างพื้นฐาน 3 492,400 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 65,000 
3 การพัฒนาคนและสังคม 26 13,514,700 
4 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 50,000 

5 การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

6 870,500 

 รวม   
 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน(บาท) หมายเหตุ 

1 งบปกต ิ 11,220,823  
2 เงินสะสม 4,058,500  
3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,711,000  
 รวม 16,990323  

- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
สภาพปัญหาและอุปสรรค  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก       

เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเป็นด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
- ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความ
เร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จ
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา 
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3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

- การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ประชาชนพอใจในระดับ

มาก (53.23%) พอใจในระดับปานกลาง (21.14%) 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม รายด้าน 
ล าดับที ่ ด้าน คะแนนที่ได้ คะแนนทั้งหมด 

1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 6.31 10 
2 ด้านเศรษฐกิจ 6.31 10 
3 พัฒนาคนและสังคม 6.37 10 
4 ทรัพยากรธรรมชาติ 6.30 10 
5 การพัฒนาการเมือง 6.13 10 

       จากผลการด าเนินงาน เราจะเห็นว่าในแต่ละปีโครงการในแผนเยอะมาก 
แต่เราไม่ค่อยมีงบประมาณมาด าเนินการ แต่เราก็พยายามหางบประมาณมา
ด าเนินการ และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ให้ผิดไปจากระเบียบไม่ให้เกิดการทุจริต 
ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา สตง.ลงมาตรวจสอบบัญชี การเงิน 2 – 3 ครั้ง     
ก็ไม่ค่อยมีเรื่องทักท้วง กิจกรรมที่ถูกทักท้วงมีเรื่องเดียว คือ โรงเรียนวัยใส 
สตง.ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องของ สพฐ. เราก็ได้ระงับโครงการนี้ไปแล้ว       
ครั้งล่าสุดที่ สตง.เข้าท าการตรวจก็ผ่านไปด้วยดี มีความถูกต้องตามระเบียบที่
ถือปฏิบัติ ก็ได้รับค าชมจากสตง. 

  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ตามที่นายกอบต.ท่าเสม็ด ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อปท. ประจ าปี 2562 ไปแล้ว สมาชิกมีอะไรจะซักถามหรือเสนอแนะบ้างหรือไม่      
ถ้าไม่มี จะได้ผ่านไปวาระอ่ืน 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 
 

5.2  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
เสม็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขอเชิญท่านนายก รายงานต่อที่ประชุม เชิญครับ 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ในทุกสิ้นปี นายกจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านต่างๆ ที่
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ก่อนเข้ารับต าแหน่งหลังจากประกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งนโยบายที่ได้แถลงไว้ มีดังนี้ 
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1. นโยบายเร่งด่วน  6  ด้าน 
1.1 พัฒนาระบบน้ าประปาชุมชน ให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน และผลักดันให้มี

ประปาภูมิภาค บริการชุมชนมากขึ้น 
1.2 ให้มีระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาพและคุณภาพท่ีดีของประชาชน 
1.3 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
1.4 ส่งเสริมสถานศึกษา เน้นคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีสื่อการสอน พร้อม

ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย ระบบ wifi 
1.5 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี 
1.6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
4. นโยบายด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
5. นโยบายด้านการศึกษา 
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายด้านสุขภาพและอนามัย 
8. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
9. นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร 

นโยบายที่ผมได้แถลงไว้ไม่อาจเกิดผลในทางปฏิบัติได้หรือสัมฤทธิ์ผล ถ้าไม่ได้
รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายในองค์กร อันได้แก่สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงานและองค์การส่วนราชการทั้งภายในต าบลและนอกต าบล
และที่ส าคัญ การมีส่วนร่วมของชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านต่างๆทั้ง 8 ด้าน ให้สภาได้ทราบตามเอกสารที่แจก
ให้ท่านไปแล้วว่าในปี 2562 ที่ผ่านมาได้ท าอะไรไปบ้าง ดังนี้ 

ล าดับที่ นโยบาย จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 
2 ด้ านสวั สดิ การและพัฒนา

สังคม 
6 

3 ด้านการศึกษา 7 
4 ด้ า นทรั พย า ก ร ธ ร รมช า ติ

สิ่งแวดล้อม 
1 

5 ด้านสุขภาพและอนามัย 3 
6 ด้านศาสนาวัฒนธรรมและ

การศึกษา 
7 

7 ด้านการพัฒนาองค์กร 13 
ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม ให้สมาชิกได้ไปดูตามเอกสารที่แจกนะครับ 
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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1. งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม เงินทุนส ารอง เงินสะสม 
นโยบาย เงินงบประมาณ

(บาท) 
เงินสะสม 
(บาท) 

เงินทุนส ารอง 
(บาท) 

รวมจ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

376,900 1,517,000 1,711,000 3,604,980 

2.ด้านสวัสดิการ
และพัฒนาสังคม 

6,615,873 - - 6,615,873 

3.ด้านการศึกษา 2,933,878 - - 2,933,878 
4.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

-      2,382,300 - 2,382,300 

5.ด้านสุขภาพ 251,090 - - 251,090 
6.ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา 

320,417 - - 320,417 

7.ด้านการพัฒนา 
อ ง ค์ ก ร  ด้ า น
การเมือง 

594,404 - - 594,404 

รวม 11,092,562 3,899,300 1,711,000 19,702,942 
2. สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ จ านวนเงิน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV 30,700 
2. โครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – 
ใสปาบ ม.1 

71,000 

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ สาย
โยธา – วัดบางน้อย ม. 4 

2,195,000 

4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 2 
บ้านหนองหิน 

349,000 

รวม 2,645,700  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- ตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่นายกกล่าวต่อที่ประชุม และตาม
เอกสารรายงานที่แจกให้สมาชิกแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีขอซักถาม หรือ
จะเสนอแนะเพ่ิมเติมบ้างมั๊ยครับ ถ้าไม่มีจะได้ผ่านไปญัตติอ่ืนต่อไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนเพ่ิมงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ก่อนหน้านี้ เราได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งแสงสว่าง คือการติดตั้ง
ไฟฟ้าสายดับ แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมไม่สามารถน าไปอุดหนุน
หน่วยงานอ่ืนได้ ผมเลยจ าเป็นต้องหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกด้าน โดยได้น า
โครงการตามข้อบัญญัติ คือ โครงการบุกเบิกถนนสายหลุมเหรียง – ชลประทานสาย 6 
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งบประมาณตั้งไว้ 466,100 บาท มาด าเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินสะสมแทน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน และโอนงบประมาณดังกล่าวไปอุดหนุน
หน่วยงานไฟฟ้า (พาดสายดับ) จ านวน 5 สาย งบประมาณ 327,000 บาท และโอน
ไปเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 139,100 บาท และโอนลดจากครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะสาย รพช – บ้านนา และสายบางคลุ้ง – เกาะแซะ 
จ านวน 120,200 บาท เนื่องจากงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างตั้งไว้ 200,000 บาท 
ไม่เพียงพอในการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
ในรายการใหม่ ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของอปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผมก็ได้
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้สภาฯได้ทราบแล้ว ร ายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีแจกให้สมาชิกไปแล้ว พร้อมกับรายละเอียดโครงการใหม่ 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่นายกได้ชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนงบประมาณ สมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต.ม.7 

- ผมเห็นด้วยกับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เป็นการสัญจรสะดวกปลอดภัยใน
เวลากลางคืน 

 
นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกอบต.ม.4 

- โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ สายรพช.-บ้านนา และสายบางคลุ้ง – เกาะ
แซะ ม.4 ที่ตั้งในข้อบัญญัติ แต่ได้ตั้งจ่ายจากเงินสะสมแล้วด้วย 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต.ม.3 

- ผมกังวล โครงการพาดสายดับ ของ ม.3 ระยะทาง 1,300 เมตร จ านวน     
17 จุด สายบ้านคชรัตน์ เส้นทางนี้มีในส่วนที่ประชาชนต้องการให้ถึงบ้าน นายเจี้ยม 
สงเกื้อ จุดนั้นสุ่มเสี่ยงปัญหาทางสังคมหลายด้าน ทั้งยาเสพติด เด็กแว้น ลักขโมย 

 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค ์
สมาชิกอบต.ม.3 
 

- ตอนไปส ารวจยังไปไม่ถึงบ้าน นายเชี้ยม ผมก็อยากให้ขยายไปให้ถึงจุดนั้น 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- พาดสายดับม.3 ได้ให้ ส.อบต.และรองด ารงไปส ารวจจุดที่จะติดตั้ง บางทีเรา
เห็นเสาไฟฟ้าปักผ่าน เราคิดว่าจุดนั้นควรจะติด แต่ถ้าไม่มีสายแรงต่ าผ่านก็ไม่สามารถ
ติดได ้

- ในส่วนโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 งบประมาณ 120,200 บาท 
ตามข้อบัญญัติ เราได้จ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการแทนแล้ว 

- งบที่โอนไปอุดหนุนการไฟฟ้านี้ จะน าไปติดตั้งสายดับทั่วทุกพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ส่วนเรื่องซื้อวัสดุก่อสร้างงบในรายการนี้ ผมได้คุยกับกองช่างแล้ว ว่าสามารถ
คุยกับผู้รับจ้างให้เอาไปลงในพ้ืนที่ได้เลย 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต.ม.2 
 

- มีโอกาสมั๊ยครับที่จะขยายระยะทางพาดสายดับของ ม.3 ให้ไปถึงบ้านนางเกสร 
บ้านนายเจี้ยม สงเก้ือ ระยะประมาณ 300 เมตร 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- การโอนงบประมาณมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีใครอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุม นับองค์ประชุมแล้วมี 11 คน (ครบ) 

- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โครงการ
บุกเบิกถนนสายหลุมเหรียง – ชลประทานสาย 6 จ านวนที่โอน 327,000 บาท โดย
โอนไปเป็นค่า 

- อุดหนุนการไฟฟ้าพาดสายดับ ถนนสายคชรัตน์ ม.3 ระยะทาง 1,300 เมตร 
งบประมาณ 130,000 บาท 

- อุดหนุนการไฟฟ้าพาดสายดับ ถนนสายโรงรม ม.5 ระยะทาง 560 เมตร 
งบประมาณ 56,000 บาท 

- อุดหนุนการไฟฟ้าพาดสายดับ ถนนสายซอยประชาธิปไตย ม.7 ระยะทาง 
680 เมตร งบประมาณ 68,000 บาท 

- อุดหนุนการไฟฟ้าพาดสายดับ ม.7 ระยะทาง 410 เมตร งบประมาณ 
41,000 บาท ถนนซอยตาล้วน 

- อุดหนุนการไฟฟ้าพาดสายดับ ถนนสายซอยโชคดีพัฒนา ม.7 ระยะทาง 320 
เมตร งบประมาณ 32,000 บาท ยกมือด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ         10  เสียง 

ไม่อนุมัติ         -  เสียง 
งดออกเสียง    1  คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  โครงการ
บุกเบิกถนนสายหลุมเหรียง – ชลประทานสาย 6 งบประมาณ 139,100 บาท และ
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนสาย รพช.-บ้านนา และถนนสายบางคลุ้ง – เกาะ
แซะ ม.4 งบประมาณ 120,200 บาท โอนไปเพ่ิมในรายการวัสดุก่อสร้าง ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ         10  เสียง 

ไม่อนุมัติ         -  เสียง 
งดออกเสียง    1  คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- ในเรื่องวาระอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะเสนอให้ที่ประชุมทราบบ้าง วันนี้เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยสุดท้ายของปี วันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ ในโอกาสนี้ผมก็ถือ
โอกาสอวยพรปีใหม่ ขอให้สมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารที่อยู่ร่วมกันมาหลายปี มีความสุข
กาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานกันทุกคน 
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นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต.ม.7 

- ผมมี 3 เรื่องท่ีจะเสนอให้ทราบ และพิจารณา 
1. การซ่อมแซมถนน ถ้าถมหินคลุกได้ทันก่อนปีใหม่น่าจะดีมากครับ 
2. เจ้าหน้าที่จากพลังงานจังหวัดได้เข้ามาประสานงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อน

กิจกรรมด้านพลังงานเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2563 โดยวันนั้นมีรอง
นายก ปลัด และเจ้าหน้าที่มาร่วมรับฟังอยู่ด้วย เป้าหมายน าร่องครั้งแรก 
30 ครัว ให้อบต.ไปหาอาสาเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หมู่ละ 3 คน และ
วิสาหกิจใดต้องการพลังงานแสงในเรื่อง อบ ตาก 

3. เรื่ องท่องเที่ยวในต าบลท่าเสม็ด ในการท าแผนพัฒนาแต่ละครั้ ง 
คณะกรรมการชุดท าแผน จะไม่มีกรรมการชุดท่องเที่ยวเข้าไปร่วมท าแผน 
น่าจะคัดไปเป็นกรรมการท าแผนสัก 1 คน เข้าไปดูแลแผนท่องเที่ยว 

- วันที่ 20 เดือนหน้า ประชุมครั้งที่ 11 ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และชุมชน
การท่องเที่ยว จะมาประชุมที่ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด ขอให้เราได้ไปร่วมประชุม เพ่ือได้
เสนอของบประมาณ หรือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบ การ
ท่องเที่ยวในนครมี 4 โซน คือ โซนเขา โซนป่า โซนนา โซนเล 
 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกอบต.ม.4 

- รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ถนนชลประทานซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของอบจ. ที่อยู่ในเขตต าบลใดให้อบต.ในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนิน
โครงการไปได้เลย ถ้าจะถมหิน เทปูน ไม่ต้องขออนุญาตใช้สถานที่ 

 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกอบต.ม.5 

- เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าชีวมวลในอ าเภอชะอวด ประมาณ 30 เมกกะวัตต์ที่จะ
มาลง เขาจะมาลงให้ในวิสาหกิจชุมชน เราจะมีพลังงานมาใช้ในวิสาหกิจชุมชน ถ้ามี
หน่วยเหลือก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าได้ ถ้าเราไม่มีวิสาหกิจชุมชนที่ให้ไปจด
ทะเบียนได ้

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกอบต.ม.7 

- โรงงานไฟฟ้าชุมชนใช้พ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ ชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าฟรี ที่เหลือ
ขายไฟฟ้า งบประมาณในเรื่องนี้ตั้งไว้ 700 ล้าน 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกอบต.ม.3 

- ผมอยากจะฝากนายกไว้ 2 เรื่อง คือ ประปาบ้านห้วยลึก สภาพน้ าไม่มีคุณภาพ 
สิ่งสกปรกมากับน้ าเยอะมาก ถ้าแก้ไขได้ในปี 63 จะดีมาก และเรื่องถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อ ฝากฝ่ายบริหารให้จัดการด้วยความยุติธรรม ตรงไหนเดือดร้อนมากก็ควรท า
ก่อน ในพ้ืนที่ม.3 ฝนทิ้งช่วงนานต้องเกิดฝุ่นอย่างหนักแน่นอน 

 
นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกอบต.ม.5 

- สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีก าลังกาย ก าลังใจ พร้อมต่อสู้ในปี 63 
- ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง ควรน างบกลางไปใช้ เช่นการขุดลอกข้างหอประชุม 

ม.5 – สะพานคลองแคบ คลองชลประทานมีวัชพืชเยอะมาก น้ าไหลไม่สะดวก 
- ถมหลุมบ่อ สายโยธา – บ้านนายเสียน ค าจีด 
- สายโยธา – บ้านนายสมปอง  เพ็งชัย 
- สายโยธา – บ้านนางยอง 
- ถ้ามีงบบ้างขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ 
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นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 

- ผมได้เข้าไปส ารวจสถานที่เพ่ือติดตั้งไฟฟ้า ถนนสายคชรัตน์ ทุ่งยางค้อม 
ระยะทาง 300 เมตร ท าได้ประมาณ 100 เมตร อีก 200 เมตร อยู่ไกลถนน 
- ถนนสายชลประทานที่อยู่ในเขต อบต.ท่าเสม็ด แต่อบต.ไม่ได้รับผิดชอบ ที่
รักษาราชการแทนนายกอบจ.ว่าที่ไหนล าบากท าไปได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต ผมกับ
พ่ีจุ๊ได้ไปคุยส่วนตัวว่าท าไม่ได้ สตง.เล่นแน่ แต่เราขอให้อบจ.แจ้งอบต.มาว่าท าได้ 
โดยท าเป็นหนังสือให้เรา 
 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 

- ผมมี 4 – 5 เรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. อบต.ท่าเสม็ดได้จัดท าปฏิทิน ปี พ.ศ.2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

และแจกจ่ายให้ประชาชนได้ดู ครัวเรือนละ 1 ฉบับ ฝากสมาชิกได้น าไป
แจกจ่ายให้ทั่วถึงด้วยครับ 

2. กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นภาพมอบแก่ประชาชนทุกครัว เรือน 
อบต.ท่าเสม็ดจะจัดพิธีมอบพระรูปหลังปีใหม่ 

3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 63 กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน
ผ่านไปยังบัญชีผู้สูงอายุโดยตรง ผู้สูงอายุรายใด มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโอน
เงิน ให้มาติดต่อท่ีอบต. (น้องกาน นักพัฒนาชุมชน) 

4. การตั้งจุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย เริ่มตั้งแต่ 27 ธันวาคม – 
2 มกราคม 2563 เราได้ตั้งจุดบริการที่สี่แยกบ้านทุ่งโพธิ์ ใครผ่านก็แวะ
เยี่ยมเยียนจะซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปบ้างก็ได้ 

5. การจัดกิจกรรมวันเด็ก เชิญสมาชิกให้มาร่วมกันในวันดังกล่าว ในฐานที่
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมจัดงาน โดยสมาชิกจะมีฐานให้เด็กได้เล่นด้วย 1 ฐาน 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    
จัดพิธีมอบพระรูปรัชกาลที่ 10 ให้แก่ประชาชน เพ่ือประชาชนได้ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ โดยต้องจัดพิธีให้สมพระเกียรติ ตอนนี้เหลือแต่ อบต.ท่าเสม็ด ต าบล
อ่ืนๆเขาจัดกันเสร็จแล้ว ผมขอให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารเอนกประสงค์เสร็จ
เรียบร้อยก่อน จากที่ผมไปร่วมพิธีที่จังหวัดจัด ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะแต่งชุดขาว 
ชุดกากี หรือชุดจิตอาสา ผมขอให้สมาชิกอบต.พนักงานแต่งชุดขาว ไม่สวมหมวก 
- ห้องน้ าข้างศูนย์เด็ก ตอนนี้เราได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน ผมจะรื้อ
ห้องน้ าเก่า แจ้งขออนุญาตสภาฯ ได้รับทราบไว้ก่อน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 
โดยมีท้องถิ่น ท้องที่ โรงเรียนคุมประพฤติ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม ผมได้ไปประชุมที่ สนง.คุมประพฤติ ได้ทราบว่ากิจกรรมของเราคุม
ประพฤติได้รายงานไปยังส านักนายกรัฐมนตรี เขาชื่นชมมาว่าท าดีมากอ าเภอเรา 
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- ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ดูแลเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ สายประชาธิปไตย ประชาชน
วิ่งทุกหัวรุ่ง ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ถนน 
- ใครประสบอุบัติเหตุจากรถ อาจจะชนแล้วหนี ได้รับความบาดเจ็บท างานไม่ได้ 
ให้ขอรับความช่วยเหลือจาก ส านักงานยุติธรรมได้ วันนี้เราได้ประชุมมาครบทุก
วาระแล้ว ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเรื่องอะไรแล้ว ผมขอขอบคุณสามาชิกทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ผมขอปิดประชุมครับ 
-  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

      เลิกประชุมเวลา  16.00 น.  

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

( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

 *คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

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

สมัยที่......4.....ประจ าปี......2563......ครั้งที่...1.. เมื่อวันที่...29....ธันวาคม.........2562....................................  

 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......11.........หน้า พรอ้มนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

  ( นายสอด  สามใหม่ ) 

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

       ( นายวฒันชัย  ด้วงสงค ์) 

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

       ( นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ) 

 

 

 



~ 12 ~ 
 

*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม..................................สมัยที่....................... 

 ครั้งที่..............................ประจ าปี........................................เมื่อวันที่........................................................ ............ 

 

 

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

                                                ( นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ) 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 


