
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 1 

วันที่  30  ตุลาคม  2562 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต 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 นายสุบิน  บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุบิน  บ ารุงช ู  
11 นายธ ารงค์  นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 ธ ารงค์  นกทวี  
12 นายเนตร  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร  หนูเมือง  
13 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  
14 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  

      
     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 ารงค ์ 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 14 คน         
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาอบต. เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

-  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ
ถ้อยค าในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสม  21  โครงการ  งบประมาณทั้ งสิ้น   

7,012,800  บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

- ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
และรายงานสถานการณ์คลัง เกี่ยวกับเงินสะสมให้สภาฯ ได้ทราบและได้พิจารณา 
เชิญครับ 
 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- เงินสะสม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
     จ านวนทั้งสิ้น  11,636,195.97 บาท 
     ส ารองงบบุคลากร  3,000,000 บาท 
     ส ารองกรณีสาธารภัย  1,500,000 บาท 
     คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 7,136,195.97 บาท 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 

สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของหนังสือฉบับนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าเงินสะสมไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่และเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

/4.ด้านส่งเสริม... 
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4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ด้านการศึกษา 

โดยอนุมัติยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน     
การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 และให้ท้องถิ่นเสนอ
โครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
เท่านั้น นายกจึงได้ให้กองช่างจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอสภาฯ ขอจ่ายขาด
เงินสะสมจ านวน  21  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 7,012,800  บาท  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง     
หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๗๗,๔๐๐ บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 133 ล าดับที่ 38 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก ประชาชนใช้สัญจร
มาก และใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร แต่ไม่สามารถใช้การได้ตลอดปี 
จึงก่อสร้างให้เป็นถนนถาวร เพ่ือใช้สัญจรได้ตลอดปี 

 

2.      2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม – ชลประทาน
สาย ๖ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท 
      รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 138 ล าดับที่ 47 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อ          
ไม่สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาล จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมโชค หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 379,100 บาท 

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 140 ล าดับที่ 51 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565 ) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 3 ล าดับที่ 6 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อไม่
สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาล จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนับ หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 486,900 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 141 ล าดับที่ 52 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 4 ล าดับที่ 7 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อไม่
สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาล จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 
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5. โครงการปรับปรุงถนนสายวัดป่านาบน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 119,600 

บาท  
รายละเอียด  ก่อสร้างผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร โดยถมหิน

คลุก ท าผิวจราจร จ านวน 160 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 16 ล าดับที่  26 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่  1/2562 หน้า 1         
ล าดับที่ 2 

เหตุผลความจ าเป็น  สภาพถนนเดิมเป็นดินลูกรัก เป็นหลุมบ่อ ไม่สะดวกต่อการ
สัญจร จ าเป็นต้องปรับปรุงโดยใช้หินคลุก 

 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์  หมู่ที่  4 
งบประมาณ 477,400 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 134 ล าดับที่ 40 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 2 ล าดับที่ 4 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อไม่
สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาล จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดน้ าด า – สวนนาย
เรียง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 255,600 บาท  

รายละเอียด  บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร โดยถม
ดินลูกรัง จ านวน 500 ลูกบาศ์กเมตร ถมหินคลุกท าผิวจราจร จ านวน 70          
ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกลี่ย และวางท่อคสล. คุณภาพชั้น 3 Ø 100x100 ซม. 
จ านวน 1 จุด 7 ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 116 ล าดับที่ 7 

เหตุผลความจ าเป็น  ประชาชนบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 5 มีปัญหาเดือดร้อนในการ
สัญจร และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากไม่มีถนน จึงจ าเป็นต้องท าการ
บุกเบิกถนนสายดังกล่าว 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสรี เวชโกสิทธิ์   
– เหมืองพลังงาน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 478,500 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 144 ล าดับที่ 59 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมบ่อไม่
สามารถสัญจรได้ทุกฤดูกาล จ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 
/9.โครงการขยายท่อ... 
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9. โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองหิน -บ้านใสพิกุล 
งบประมาณ 199,100 บาท  

รายละเอียด  ขยายท่อเมนต์ประปา โดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น 8.5 ขนาด    
Ø 2 นิ้ว ยาว 2,372 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้า 149 ล าดับที่ 11 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากครัวเรือนบริเวณดังกล่าว ไม่มีน้ าอุปโภคบริโภค 
จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 

 

10. โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 งบประมาณ 67,400 บาท  
รายละเอียด  ขยายท่อเมนต์ประปา โดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น 8.5 ขนาด    

Ø 2 นิ้ว ยาว 900 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้า 149 ล าดับที่ 11 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากครัวเรือนบริเวณดังกล่าว ไม่มีน้ าอุปโภคบริโภค 
จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 

 

11. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบสระน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
งบประมาณ 491,600 บาท  

รายละเอียด  ติดตั้งโคมไฟฟ้า จ านวน 16 ชุด ขนาดความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 
6 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 161  

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีแสงสว่าง จึงจ าเป็นต้องติดตั้ง
ไฟฟ้า เพ่ือประชาชนที่มาใช้พ้ืนที่ออกก าลังกาย พักผ่อน ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย 

 

12. โครงการขยายเขตประปา จากบ้านนายภักดี หยิกซ้าย เขตหมู่ที่ 1 
งบประมาณ 72,700 บาท  

รายละเอียด  ขยายเขตประปาโดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น 8.5 ขนาด              
Ø 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้า 147 ล าดับที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 
1/2562 หน้า 4 ล าดับที่ 8 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 จากบ้านนายภักดี 
หยิกซ้าย – เขตหมู่ท่ี 1 ไม่มีน้ าประปาใช้ในครัวเรือน จึงจ าเป็นต้องขยายเขตประปา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางคุระออก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 486,200 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 137 ล าดับที่ 46 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 3 ล าดับที่ 5 

/เหตุผลความจ าเป็น... 
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เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก และเป็นหลุมบ่อ      
มีฝุ่นละอองมาก ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน       
จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 

14. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเพ็ง หม่ืนเดช – ทุ่งแคร์ หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 190,500 บาท  

รายละเอียด  ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร โดยถมหินคลุก 
ท าผิวจราจร จ านวน 250 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกลี่ย ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 121 ล าดับที่ 16 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 5 ล าดับที่ 9 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ       
ไม่สะดวก ปลอดภัยในการสัญจร จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปรุง 

 

15. โครงการปรับปรุงถนนสายถนนโยธา – บ้านนายน้อย  ทองมาก  หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 71,400 บาท  

รายละเอียด  ปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
โดยถมหินคลุกท าผิวจราจร จ านวน 90 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเกลี่ย ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 122 ล าดับที่ 18 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 หน้า 5 ล าดับที่ 10 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนยังเป็นหินคลุก ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง 

 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกลาง หมู่ที่  6 
งบประมาณ 477,400 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 135 ล าดับที่ 41 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพเดิมของถนนเป็นหินคลุก มีหลุมบ่อมาก 
สัญจรไม่สะดวก ฤดูแล้งมีฝุ่นละอองมาก จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนถาวร 

 

17. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
ถนนในเขต หมู่ที่ 3,4,5,7  งบประมาณ 258,500 บาท  

รายละเอียด  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
จ านวน 86 ชุด 

     -         ถนนสายบ้านคชรัตน์  หมู่ที่ 3  จ านวน  17  ชุด 
     -         ถนนสายโรงรม หมู่ที่ ๕  จ านวน ๑๑ ชุด 
 -         ถนนสายซอยประชาธิปไตย หมู่ที่ ๗ จ านวน ๘ ชุด 
     -         ถนนสายซอยโชคดีพัฒนาหมู่ที่ ๗ จ านวน ๔ ชุด 

          - ถนนสายซอยตาล้วน หมู่ที่ ๗ จ านวน ๖ ชุด 
     - ถนนสาย รพช.- บ้านนา หมู่ที่ ๔  จ านวน ๓๓ ชุด 

/ถนนสายบางคลุ้ง... 
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     - ถนนสายบางคลุ้ง - เกาะแซะ หมู่ที่ ๔ จ านวน ๗ ชุด 
เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากเส้นทางสายดังกล่าวมีความมืด เป็นจุดเสี่ยง

อันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน จึงต้องติดตั้งไฟฟ้า เพ่ือเกิดแสงสว่างป้องกันอันตรายแก่
ผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
หน้า 161 ล าดับที่ 21 

 

18. โครงการบุกเบิกถนนสายสายหลุมเหรียง – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 466,100 บาท  

รายละเอียด  บุกเบิกถนนให้ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1200 เมตร โดยถม
ดินลูกรัง จ านวน 816 ลบ.ม. ถมหินคลุกท าผิวจราจร จ านวน 240 ลูกบาศ์กเมตร 
พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล.คุณภาพชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 120x100 ซม. 
จ านวน 1 จุด 7 ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 117 ล าดับที่ 10 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนในการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรออกจากสวน จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนเพื่อเกิดความสะดวก 

 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุหนองเตย บ้านนาย
ภักดี หมู่ที่ 4 งบประมาณ 477,400 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 141 ล าดับที่ 54 

เหตุผลความจ าเป็น  เนื่องจากสภาพถนนเป็นหินหลา เป็นหลุมบ่อ ไม่สะดวก 
ในการสัญจร จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร 

 

20. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลท่าเสม็ด  งบประมาณ 495,000 
บาท  

รายละเอียด  ตามแบบรูปรายการที่อบต.ก าหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า 242 ล าดับที่ 1 

เหตุผลความจ าเป็น  เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณท่ีออกก าลังกาย 
เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม 

 

21. โครงการก่อสร้างเหมืองไส้ไก่ริมชลประทานสาย 6 – สวนนายวิเชษฐ์        
ศิริรักษ์ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 93,000 บาท  

รายละเอียด  ก่อสร้างดาดเหมืองใส่ไก่ริมชลประทานสาย 6 – สวนนายวิเชษฐ์  
ศิริรักษ์ ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ท้องกว้าง 0.60 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 104 
เมตร หนา 0.05 เมตร  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
หน้า 155 ล าดับที่ 3 

เหตุผลความจ าเป็น  เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร  
- ตามโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม ทั้งหมดจ านวน      

21 โครงการนั้น จะเห็นว่างบประมาณที่ลงไปยังหมู่บ้านนั้น บางหมู่อาจจะใช้งบ
มาก บางหมู่ก็น้อย ก็แล้วแต่ความเดือดร้อนจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่  

/และตามแผน... 
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และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของต าบลท่าเสม็ด ขอให้สภาอบต.ท่าเสม็ดได้พิจารณา
ต่อไปครับ 

  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา 

- นายกก็ได้เสนอรายละเอียดโครงการและเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละ
โครงการที่ต้องขอจ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการ การจ่ายขาดเงินสะสมก็ต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 89 ของระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.
2547  แต่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดมท.0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 ได้ยกเว้นระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 89 เพ่ือให้ท้องถิ่น
ได้น าเงินสะสมนี้ออกมาใช้จ่าย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน       
ตามท่ีนายกได้ชี้แจงไปแล้ว ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณา ขอเชิญสมาชิกได้อภิปราย 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- -        ผมได้อ่านทุกโครงการแล้ว สามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุม และทุกโครงการ
ก็อยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในชุมชนที่ตั้งไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 63 งบประมาณ 
100,000 บาท เป็นงบประมาณที่น้อยมาก เนื้องานที่ออกมาก็คงยังแก้ปัญหาจุด
นั้นได้ไม่สมบูรณ์ ส่วนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 7 เมื่อด าเนินการแล้ว
โคมไฟเก่าผมว่าน่าจะเก็บมาติดตั้งที่บริเวณตลาดชุมชน เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณครับ 

-  
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต.ม.6 

- -       โครงการบุกเบิกถนนสายหลุมเหรียง ชลประทานสาย 6 ม.6 ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้ว แต่นายกน ามาขอจ่ายขาดเงินสะสมอีก ผมคิดว่า
นายกจะมีเหตุผลมาชี้แจง การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ผมเห็นด้วย ที่ได้น าเงินนี้ไป
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในต าบลท่าเสม็ด และคงเป็นการจ่าย
ครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระของพวกเรา 

-  
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 

- ผมคิดว่าการจ่ายขาดเงินสะสมนี้ เมื่อสภาอนุมัติเราสามารถด าเนินการได้
เลย ปัญหาของประชาชนก็สามารถแก้ไขได้ทันที แต่ถ้าเป็นโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกว่างบประมาณจะเข้ามา กว่าจะได้ด าเนินการตาม
หมวดงบลงทุนต้องรอเกือบสิ้นปี ผมเลยถือโอกาสนี้น าโครงการบุกเบิกสายหลุม    
เหรียง มาขอจ่ายขาดเงินสะสม 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

-      -    ตามญัตติที่นายกได้เสนอมา สมาชิกก็ได้อภิปรายกันบ้างแล้ว มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติ การลงมติผมจะให้ลงไปที่ละ
โครงการ จนครบตามล าดับครับ 

-      -    นับองค์ประชุมแล้ว (14 คน) ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติว่า 
-          1.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๔๗๗,๔๐๐ บาท ยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 
ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

       2.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางงาม – ชลประทานสาย ๖ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 
ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

  3.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมโชค  หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐ บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

4.  สมาชิกท่านใด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน    
นางนับ  หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๖,๙๐๐ บาท 
ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

5.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนเข้าวัด
ป่านาบน หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร โดยถมหินคลุก 
ท าผิวจราจร จ านวน ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด งบประมาณ 
๑๑๙,๖๐๐ บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

6.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์  หมู่ที่  ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร         
ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๔๗๗,๔๐๐ บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

7.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายหลัง
วัดน้ าด า - สวนนายเรียง หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
โดยถมดินลูกรัง จ านวน ๕๐๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกท าผิวจราจร จ านวน ๗๐ ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓  ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. จ านวน ๑ จุด 
๗ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ งบประมาณ ๒๕๕,๖๐๐ บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

8.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านนายเสรี  เวชโกสิทธิ์ – เหมืองพลังงาน หมู่ที่ ๖ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๘,๕๐๐ บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

9.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตท่อเมนต์
ประปาหมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองหิน – บ้านใสพิกุล  โดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น 
๘.๕ ขนาด  ๒ นิ้ว ยาว ๒,๓๗๒ เมตร งบประมาณ ๑๙๙,๑๐๐ บาท ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

10.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตท่อเมนต์
ประปา หมู่ที่ ๕  โดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น ๘.๕ ขนาด  ๒ นิ้ว ยาว ๙๐๐ 
เมตร งบประมาณ ๖๗,๔๐๐ บาท ยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 
ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

11.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
รอบสระน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน ๑๖ ชุด ขนาดความสูง
ของเสา ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร งบประมาณ ๔๙๑,๖๐๐ บาทยกมือครับ 

  
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

12.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตประปา 
จากบ้านนายภักดี  หยิกซ้าย – เขต หมู่ที่ ๑ โดยฝังท่อ PVC คุณภาพชั้น ๘.๕ 
ขนาด  ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๒,๗๐๐ บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

13.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม เหล็กสายบางคุ ระออก หมู่ที่  ๑  ขนาดผิวจราจรกว้ า ง  
๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 
๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๖,๒๐๐ บาท  ยกมือครับ 

  
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

14.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายเพ็ง  หมื่นเดช – ทุ่งแคร์ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร โดยถมหินคลุก ท าผิวจราจร จ านวน ๒5๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย 
งบประมาณ ๑๙๐,๕๐๐ บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

15.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนโยธา
ถึงบ้านนายน้อย  ทองมาก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร โดยถมหินคลุก ท าผิวจราจร จ านวน ๙๐ ลบ.ม .พร้อมเกลี่ย 
งบประมาณ ๗๑,๔๐๐  บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

16.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกลาง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๔๗๗,๔๐๐ บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

17.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้าริมถนนในเขตหมู่ 3,4,5,7  
จ านวน 86 ชุด 

     -         ถนนสายบ้านคชรัตน์  หมู่ที่ 3 จ านวน  17  ชุด 
     -         ถนนสายโรงรม หมู่ที่ 5  จ านวน  11  ชุด 
 -         ถนนสายซอยประชาธิปไตย หมู่ที่ ๗ จ านวน ๘ ชุด 
     -         ถนนสายซอยโชคดีพัฒนาหมู่ที่ ๗ จ านวน ๔ ชุด 

          - ถนนสายซอยตาล้วน หมู่ที่ ๗ จ านวน ๖ ชุด 
     - ถนนสาย รพช.- บ้านนา หมู่ที่ ๔  จ านวน ๓๓ ชุด 
     - ถนนสายบางคลุ้ง - เกาะแซะ หมู่ที่ ๔ จ านวน ๗ ชุด 

งบประมาณ 258,500 บาท ยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 
ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

18.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสาย
หลุมเหรียง - ชลประทานสาย ๖ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร โดยถมดินลูกรัง จ านวน ๘๑๖ ลบ.ม. ถมหินคลุก ท าผิวจราจร จ านวน ๒๔๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓  ๑๒๐ x ๑๐๐ ซม. จ านวน 
๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ งบประมาณ ๔๖๖,๑๐๐ บาท  ยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 
ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

19.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม เหล็ กสายพรุหนอง เตย  – บ้ านนายภักดี  หมู่ ที่  ๔  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๗,๔๐๐ บาท  ยกมือครับ 

  
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

20.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบลท่าเสม็ด ตามรูปแบบรายการที่อบต.ก าหนด  งบประมาณ 495,000 
บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 
 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

21.  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างดาดเหมืองไส้ไก่ริม
ชลประทานสาย 6 – สวนนายวิเชษฐ์ ศิริรักษ์ ขนาดปากกว้าง 2 เมตร ท้องกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.05 เมตร  งบประมาณ 93,000 
บาท  ยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ           13   เสียง 

ไม่อนุมัติ           -    เสียง 
งดออกเสียง       1   คน 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 

- สมาชิกอบต.ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยความไว้วางใจ ให้เข้า
มาท าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้เขาได้รับโอกาสให้อยู่ยาวมาจนถึงวันนี้และคงจะเลือกตั้ง
ใหม่ในอีกไม่นาน ผมอยากให้พวกเราซึ่งเป็นผู้น า การพูดของผู้น า ควรพูดแต่ในทาง
ที่ดี พวกเราควรตระหนักในเรื่องนี้ 
 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- การคิดดี พูดดี ท าดี ตามแนวทางพระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 ก็เป็นเรื่องดี
เป็นมงคลกับตัวเอง ผู้น าควรท าตัวเหมือนน้ าครึ่งถ้วย ที่สามารถยังเติมให้เต็มได้    
คือรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆได้ พัฒนาตนเองได้และคนเป็นผู้น าก็ต้องรับผิดชอบในค าพูด 
ในการกระท าของตนเองด้วย 

 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต.ม.7 

- พอมีงบประมาณ แต่โครงการในแผนไม่มีจะท า ผมขอให้นายก/ปลัด      
นัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องสักรอบเพื่อเพ่ิมเติมแผน 

 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาฯ 

- วันนี้เราก็ได้ประชุมมาครบทุกวาระแล้ว สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอ
ที่ประชุมอีก หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ด้วยดี ผมขอปิดประชุมครับ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

      เลิกประชุมเวลา  14.00 น.  

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

( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 *คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

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

สมัยที่......2.....ประจ าปี......2562......ครั้งที่...1.. เมื่อวันที่...30......ตุลาคม.........2562....................................  

 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่................................................................ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......15.........หน้า พรอ้มนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแลว้ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

  ( นายสอด  สามใหม่ ) 

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

       ( นายวฒันชัย  ด้วงสงค ์) 

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

       ( นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ) 

/สภาองค์การ... 
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*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 

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

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

 

 

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

                                                ( นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ) 

                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 


