
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559   
_________________________ 

 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสมด็ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2559 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2560 ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  และขออนุมัติจ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุหนองเตย – บางคลุ้ง หมู่ที่ 1 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่           
2  กันยายน  2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2559  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2559   และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
รับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2559 

ครั้งที่ 1 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

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 นายใจเพชร  เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1 ใจเพชร  เดชบุญช่วย  
4 นายสอด  สามใหม่ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สอด  สามใหม่  
5 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 จ านาญ  พรหมเกิด  
6 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
7 นายวัฒนชัย  ด้วงสง สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย  ด้วงสง  
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 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 - ลา 
2 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 - ขาด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  คงศรี นายก อบต. สุพจน์  คงศรี  
2 นายสังข์  จินดารักษ์ รองนายก อบต. สังข์  จินดารักษ์  
3 นายด ารงค์  ทองมะลิ รองนายก อบต. ด ารงค์  ทองมะลิ  
4 นายเฉลิมพล  มาลัยโรจน์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล  มาลัยโรจน์  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 13.00 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 12 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
 
 



~ 2 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- เรื่องการมาประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส านักงานท้องถิ่น
จังหวัด น าโดย ท้องถิ่นจังหวัดคนใหม่ คุณ ช โชคชัย ค าแหง ในวันที่ 12 กันยายน 
2559 ที่หอประชุมอ าเภอชะอวด ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ไปร่วมรับฟังโดยพร้อมกัน 

- นายกุลเดช  ยมพมาศ ได้โทรมาขอลาป่วย  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัย สามัญ       
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม       
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพ่ิมเติมข้อความ   
ในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรอง 

ทีม่ติประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
 

5.1  ขออนุมัติขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

- ขอเชิญนายกได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภาได้ทันภายในก าหนด 
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

- เนื่องจากในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เราต้องประมาณการรายรับ รายจ่าย รวมเอาเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
เดิมมาไว้ในร่างข้อบัญญัติปีนี้ด้วย เลยต้องค านวณงบประมาณการรับ – จ่าย         
อย่างรอบคอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในส่วนงบลงทุนโครงการที่จะน าไปตั้งในข้อบัญญัติ 
เจ้าหน้าที่เราไม่สามารถออกแบบค านวณได้ ต้องจ้างคนนอก ท าให้ไม่แล้วเสร็จตามห้วง
เวลาที่ต้องการ ส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ ก็ต้องขอความ
ร่วมมือจากการไฟฟ้า ประมาณการรายจ่ายให้เรา มีหลายท้องที่ขอความอนุเคราะห์    
ไปการไฟฟ้าจึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการให้แต่ละท้องที่ ผมได้เร่งรัดผ่านในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแล้ว 

- โครงการที่ให้ทางกองช่างประมาณการเยอะ ไม่แน่ใจว่านายกจะเอาโครงการ
ไหนบ้าง ในส่วนโครงการที่จ้างบุคคลภายนอกออกแบบและค านวณ ก็ได้ราคาคร่าวๆ 
ส่วนแบบรายละเอียดอ่ืนๆ เย็นๆ นี้คงจะได้ โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ ประมาณ 
358,600.- บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1,087,743.- บาท ปรับปรุงสระน้ า 
3,500,000.- บาท พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เสร็จ แต่ในส่วนติดตั้งโคมไฟเสร็จ
แล้ว โครงการที่บริหารให้มาคิดค านวณท้ังหมด เกินงบประมาณปีนี้แล้ว 

-  ผมอยากให้นายกตัดสินใจ ว่าจะน าโครงการอะไรมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
ประจ าปี เพ่ือความรวดเร็วในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ โครงการไหนมีปัญหาติดขัด      
ก็ไปพิจารณารายจ่ายงบประมาณจากแหล่งอื่น 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
 
 
 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต. ม.5 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายก อบต. 
 
 
นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
มติที่ประชุม 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้าราชการกับผู้บริหารควรวางแผนกันก่อนว่าจะท าอย่างไร ให้การจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบฯ แล้วเสร็จตามเวลา 3 ปีมาแล้วต้องขยายเวลาตลอด ช่างก็ต้องไป        
ดูว่าโครงการใดบ้างที่ท าได้ มีงบเพียงพอ มีความเป็นไปได้ เพ่ือจะได้ท างบประมาณ    
ให้เสร็จทันตามก าหนด จะได้ไม่ต้องเสียคะแนนเวลาตรวจประเมินมาตรฐาน เจ้าหน้าที่
งบประมาณควรให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 

- การประชุมสภาฯ ของเราจะลงวันที่ 15 ทุกครั้ง ผมโทษฝ่ายบริหารที่สั่งให้ช่าง
คิดโครงการทั้งปี บางโครงการเกินงบประมาณที่เรามีอยู่แล้ว ส่วนโครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์ก็ไม่รู้สภาฯ จะอนุมัติให้หรือไม่ ต้องค านึงถึงหลักความเป็นจริง    
ว่าโครงการที่น ามาตั้งจ่ายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ สภาฯ จะอนุมัติให้หรือไม่ 
จ าเป็นหรือไม่ บริหารควรเสนอโครงการที่เป็นไปได้ โครงการไหนยากก็ตัดออก อาคาร
เอนกประสงค์ก่อสร้างใช้งบประมาณ 1.9 ล้าน ปรับปรุงใช้งบประมาณ 1.8 ล้าน      
ไม่คุ้มค่า ไว้ให้จมน้ าอยู่อย่างนั้นเวลาไม่มีน้ าเราก็ค่อยไปใช้ประโยชน์ 

- โครงการปรับปรุงสระน้ า ใช้งบประมาณ 3.5 ล้าน ประโยชน์ที่จะได้คุ้มกันหรือ
ไม่ให้เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน หรืออาจจะเปลี่ยนมาถมสระ เราจะได้พ้ืนที่ในการ    
ใช้ประโยชน์อื่น เพราะพ้ืนที่เรามีจ ากัดอยู่แล้ว 

- การค านวณออกแบบโครงการ เป็นเหตุในการขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติ   
งบฯ เพราะเราไม่มีวิศวกรที่ช านาญงานช่างของเราและผมเองไม่มีความรู้ในการคิด
ค านวณ ออกแบบ บางโครงการต้องขอความร่วมมือวิศวกรมาค านวณออกแบบให้     
เขาบอกว่าใช้งบประมาณ 3.5 ล้าน ปรับปรุงสระ  

- ในเรื่องออกแบบ อาคาร สระน้ า มีเกณฑ์ก าหนดว่า ถ้าเกินกี่ตารางเมตร     
ต้องให้ใครออกแบบ รับรองแบบ ต้องใช้วิศวกรหรือสถาปนิก 

- ตามเหตุผลที่นายกชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วนั้น สมาชิกคงจะเข้าใจแล้ว ผมขอมติ
ว่า จะอนุมัติให้ขยายเวลาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เป็นเวลา 30 วัน ตามท่ีบริหารเสนอมาหรือไม่ ขอมติด้วยครับ 
อนุมัติให้ขยาย  11  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  คน 
5.2  ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

- ขอเชิญนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ในการท ากิจการนอกเขต ว่ามีความ
จ าเป็นอย่างไรจึงต้องท า 

- ในเบื้องต้นผมได้รับการประสานงานจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะ
อวด ว่ารถขยะเสียอยากให้อบต.ท่าเสม็ดไปช่วยเก็บสัก 2 เดือน ผมตัดสินใจเองไม่ได้ 
แต่ผมเห็นว่าท้องถิ่นด้วยกันต้องพ่ึงพากัน เราเองก็พ่ึงพาเขาอยู่หลายครั้ง เช่น ขอยืม
รถบรรทุกน้ า รถ EMS แต่ในการไปช่วยนั้น เราจะเก็บขยะของเราในตอนเช้า น าไปทิ้ง  
ที่ต าบลชะอวด ตอนบ่ายก็จะเก็บขยะของอบต.ชะอวด โดยอบต.ชะอวดเขาจะขอความ
ร่วมมือจากเรา เฉพาะรถขยะพร้อมคนขับรถเท่านั้น คร่าวๆตามที่ตกลงกัน อบต.ชะอวด
จะจ่ายค่าบริการให้อบต.ท่าเสม็ดเดือนละ 10,000.-บาท และตอนนี้ทางอบต.ชะอวด
ได้มีหนังสือมาขอสนับสนุนรถไปบริการเก็บขยะ จึงได้เสนอญัตติขอความยินยอมต่อ   
สภาฯ เพราะเป็นการไปด าเนินกิจการนอกเขตอบต.ท่าเสม็ด ตามพรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉ.6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 
อบต.อาจท ากิจการนอกเขตอบต.ได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาฯ ที่เกี่ยวข้อง     
และกิจการนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่                                          

/ของตน... 
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นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 

ของตน ผมคิดว่าสักวันเราก็อาจจะเจอปัญหาแบบเขาจึงควรช่วยเหลือกัน 
- เมื่อเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ผมก็ต้องแสดงความคิดเห็น ผมเข้าใจ

ตามที่นายกกล่าวมา เราอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือกันและกัน แต่ถ้าเราไม่พร้อมและ   
บางเรื่องต้องอยู่ในกรอบ ท าแล้วเราต้องไม่เดือดร้อน อบต.ชะอวดเคยปฏิเสธอบต.     
ท่าเสม็ด ตอนเราไปขอทิ้งขยะ แต่ก็เป็นอ านาจของเขาที่จะปกป้องสิทธิของคนชะอวด 
ผมว่าในเมื่อขยะของต าบลเองยังจัดเก็บไม่เรียบร้อย ก็ไม่ควรจะไปช่วยคนอ่ืน ชาวบ้าน
ถาม  ว่ารถขยะอบต.อยู่ไหน ท าไมไม่มาเก็บขยะ หรือหากรถเราเสียขึ้นมาจะพากัน
เดือดร้อนทั้งต าบล 

- ถ้าอบต.ชะอวดเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขา แต่เราก็ต้องค านึงถึงการบริหารงาน
ของเราว่าทั่วถึงเรียบร้อยหรือยัง 

- มีสมาชิกท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอีกม๊ัยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ตรวจองค์
ประชุมแล้วมีสมาชิกในที่ประชุม 9 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดยินยอมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดไปท ากิจการนอกเขต โดยไปบริการเก็บขยะใน       
เขตอบต.ชะอวด ยกมือครับ 

มติที่ประชุม ยินยอม 7 เสียง ไม่ยินยอม – เสียง งดออกเสียง 2 คน 
 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
นางศศิวิมล  บุญชูด า 
เลขานุการสภาอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
 
 
 

5.3  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพรุหนองเตย – บางคลุ้ง ม.1  

- เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนหินคลุก ประชาชนใช้เป็นจ านวนมากในการสัญจร 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แต่ตอนนี้มีหลุมบ่อมาก ประชาชนเดือดร้อนในการใช้ถนน
สายดังกล่าว จึงจะก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือลดปัญหา ลดงบประมาณในการซ่อมแซมทุกปี 
ระยะทางยาว 240 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดิน
ลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 499,000.-บาท โครงการนี้ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) หน้า 25 

- การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ 87 ว.3 ภายใต้
เงื่อนไข ข้อ 89 (1) และหนังสือสั่งการที่ มท.0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2559 ซึ่งมีสาระดังนี้ 

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉ.2) พ.ศ. 2548 ข้อ 87 ว.3 “ว่าปีใด อปท.มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน 25% 
ของงบประมาณประจ าปี หากจ าเป็นสามารถน าเงินส่วนเกินมาจ่ายได้ โดยสภาอนุมัติ 
ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) 

- ข้อ 89 (1) ให้อปท.จ่ายเงินได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ในด้าน
บริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของอปท. กิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา และให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว.1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นแนวทางใช้
จ่ายเงินสะสมซึ่งความหมายเดียวกันกับเงินทุนส ารองเงินสะสม คือต้องค านึงถึงความ
จ าเป็นและพร้อมด าเนินการได้ใน 30 กันยายน นี้ 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ผมเห็นด้วย  แต่สงสัยว่าท าไมต้องท า       
240 เมตร งบประมาณ 499,000.-บาท ท าไมไม่ท าให้ยาวไปเลย ผมอยากให้น า
เงินทุนมาใช้จ่ายแก้ปัญหาให้หมู่อ่ืนด้วยไปพร้อมๆกัน ได้หมู่ละเท่าไหร่ก็ช่างมัน ไม่ใช่ท า
แต่ของหมู่ที่ 1 เพราะหมู่อ่ืนก็เดือดร้อนรอจ่ายพร้อมหมู่อ่ืนในสมัยหน้าได้หรือไม่ 

/นายอภิคม... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต.ม.1 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต.ม.5 
นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภาอบต.ม.2 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 

- วันนี้ภาคเช้าผมเข้ามาเห็นคณะกรรมการพัฒนาอบต. เขาประชุมเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) กันอยู่ รู้สึกว่าจะมีโครงการก่อสร้างประปาภูมิภาค
ด้วย ผมสนับสนุนเพราะประชาชนได้ประโยชน์ถาวร 

- ปัญหาความเดือดร้อนของทุกหมู่บ้านมีมาก แต่พอมาดูรายรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 แล้ว ก็จะไม่มีงบพัฒนาในหมู่บ้าน ถ้าท าถนนคสล.ม.1 โครงการเดียว       
4 ล้านแล้ว ก็ได้หมู่บ้านเดียว งบประมาณกระจุก ปัญหาหมู่อ่ืนก็ไม่ได้แก้ วันนี้ที่เสนอมา
โครงการเดียว เพราะมีความพร้อมอยู่ในแผน ส่วนโครงการเดือดร้อนของหมู่อ่ืนไม่อยู่ใน
แผน ปัญหาประปา ม.6 หมู่บ้านเจาะบาดาลแต่เรื่องก่อสร้างระบบประปา ไม่ได้มี
รองรับไว้ในแผน วันนี้เราเลยต้องมาเพ่ิมเติมแผนก่อน ส าหรับโครงการที่ เป็นปัญหา
เดือดร้อนแต่ไม่อยู่ในแผนและผมก็พยายามกระจายให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

- ผมเห็นด้วยถ้าสภาจะให้ก่อสร้างถนนคสล.ตลอดสาย ผมมีรายชื่อชาวบ้าน      
ที่เดือดร้อนประมาณ 90 รายชื่อ ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนสายนี้ แต่ผมเห็น
ใจหมู่อ่ืนที่ยังเดือดร้อนกันอยู ่

- ขอขอบคุณนายกที่จะแบ่งปันงบให้ทั่วทุกหมู่บ้านด้วยความเป็นธรรม ม.5 
อาจจะได้งบสูงกว่าหมู่อ่ืน แต่ก็สามารถแก้ปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่ได้ดี 

- ส.อบต.ม.5 ดูแลความพร้อมของโครงการให้ดีก็แล้วกัน อย่าให้เกิดปัญหาเวลา
ก่อสร้าง 

- ถ้ามีปัญหาในการก่อสร้างประปาภูมิภาค ม.5 ผมจะลาออก 
 
- การท างานหลายๆเรื่อง บางเรื่องเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย ชาวบ้าน ม.2       

ก็ได้รับประโยชน์จากประปาภูมิภาคท่ีจะขยายเขตไปม.5 ด้วย 
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติญัตติขอจ่ายเงินทุนส ารองเงิน

สะสม ถ้าดูตามรายงานจากกองคลังเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ 
เป็นเงิน 4,446,914.-บาท ผู้บริหารขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุหนองเตย – บางคลุ้ง ม.1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ 499,000.-บาท สมาชิกจะอนุมัติหรือไม่ ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 คน 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 
 
นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ 
สมาชิกสภาอบต.ม.3 
 
 
 
 
 
 

- ฝากนายกให้ก าชับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา ท างานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย   
ท่อแตก 3 เดือนเอายางไปรัดไว้ บอกว่าวัสดุไม่พร้อมในการเอาไปแก้ปัญหา จะขึ้นค่าน้ า
แต่การบริหารจัดการความพึงพอใจ ถ้าประเมิน 60% ไม่ได้ ส่วนถังน้ าประปาก็ให้เร่ง
ซ่อมแซมถ้าปล่อยไว้นานเกินสารเคมีรั่วไหล เป็นอันตรายกับประชาชนจะเป็นบาปหนัก 

- ผมขอฝากนายก 2 เรื่อง คือ 
1. บริ เวณสี่แยกถนน รถวิ่ งเร็วอันตรายมาก อยากให้บริหารหาวิธีแก้ไข           

ให้ปลอดภัยกับเด็กๆ ประชาชนที่ใช้ถนน ท าลูกระนาดชะลอความเร็วก็ได้ โดยเฉพาะ
แยกใกล้ชุมชน ที่ผ่านมาเด็ก 2 ขวบโดนรถเฉี่ยว ขาหัก 

2. ไฟฟ้าสาธารณะบางจุดไม่ติดจริงๆ อันตรายมากครับ โดยเฉพาะแถวชุมชนควร
จะซ่อมแซมให้ก่อน 

/นายโสภณ... 
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นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาอบต. ม.4 
นายมนตรี  บุญวงศ ์
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 
 
 
 
นายด ารงค์   ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ค่าบริการจัดเก็บขยะจะเก็บเงินเมื่อไหร่ ถนนที่นายกให้ประมาณการ 3 สาย 
ว่าจะท าจะได้ท าหรือไม่ให้ชาวบ้านโค่นยางไปแล้ว 

- ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560          
ก่อนน าเข้าสภาฯ น่าจะช่วยกันคิดก่อนว่าโครงการใดเป็นไปได้ควรท าโครงการใดน่าจะ
ไม่ผ่าน 

- เรื่องรถขยะผมยินดีที่อบต.ท่าเสม็ดจะไปช่วย อบต.ชะอวดแต่ฝากบริหาร      
ได้บริหารจัดการในต าบลเราให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ใน ม.5 สายน้ าด า – คชรัตน์     
ขยะเต็มถังแล้วยังไม่ไปเก็บ 

- ขอบคุณนายกถ้าก่อสร้างประปาให้กับม.6 แต่ก็ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย     
ใช้ประโยชน์ได้กัน และเรื่องการบริหารคน พนักงานไปคนละทาง และเรื่องโครงการ     
ที่ให้ช่างค านวณออกแบบ ควรดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ค านวณแล้วท าไม่ได้เสียเวลาเปล่า 
ท าให้การจัดท าร่างข้อบัญญัติฯ ก็ล่าช้า 

- ไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งใหม่บริเวณ ม.7 สว่างอยู่ 3 – 4 วัน แต่ตอนนี้ดับมา
เป็นเดือนแล้ว 

- การแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรดเดิน
จากหัวสะพานบางน้อย เวลา 7.30 น. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 และท าการ
แข่งขันท่ีโรงเรียนบ้านบางน้อย 

- การไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรต าบลท่าเสม็ดและเครือข่ายภาคการเกษตร ผู้สนใจลงชื่อไว้ที่
ศูนย์ถ่ายทอดฯ หมู่บ้านละ 5 - 6 คน จะไปดูการปลูกพืชแซมในป่ายางที่จังหวัดพัทลุง 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 

- ไฟฟ้าสายดับของม.7 ที่ ไม่ติดเนื่องจากไฟฟ้าไม่ได้ส่งมอบงานให้อบต.        
ส่วนประปาภูมิภาคของม.5 ผมได้ไปร่วมท าเวทีประชาคมกับสมาชิกม.5 ชาวบ้านบอก
ว่าเขาต้องการให้ท า 

- วันนี้การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ใช้เวลาก็พอสมควรแล้วกระผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 

          (ลงชื่อ).................................................ผู้จดบันทึกรายงานฯ 
( นางศศิวิมล  บุญชูด า ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.........
สมัยที่......3...........ประจ าปี 2559   ครั้งที่...........1......... เม่ือวันท่ี.........15........สิงหาคม..........2559...........  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่..............19 สิงหาคม  2559 ............. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน..........7.........หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 

/คณะกรรมการ... 
 



~ 7 ~ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
  ( นายสอด  สามใหม่ ) 

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
( นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ ) 

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม...วิสามัญ....................สมัยที่........3............... 
ครั้งที่..........1....................ประจ าปี..........2559..............................เมื่อวันที่   2  กันยายน  2559....................... 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายอภิคม  ขวัญมิ่ง ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


