
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1  
_________________________ 

 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่   29  พฤศจิกายน 2559              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 6  โครงการ 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่ าเสม็ด ได้มีมติ ในการประชุม  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2559 ครั้ งที่  2  เมื่ อวันที่                     
30  พฤศจิกายน 2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2559  และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว     
ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 นายสุทิน  สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน  สังข์แก้ว  
6 นายจ านาญ  พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 นายจ านาญ  พรหมเกิด  
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 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
14 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6  ลา 
 
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  
5 นางสมพิศ  บุญรักษ์ หัวหน้าส านักงานปลัด สมพิศ  บุญรักษ์  
6 นางศิริพร  สรรพสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ศิริพร  สรรพสมบูรณ์  
7 นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ ผู้อ านวยการกองช่าง สุรศักดิ์  เกื้อสังข์  

 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา 14.00 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 13 คน    
ผู้ไม่มาประชุม 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

ไม่มี 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 

      ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สมาชิก
ท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน ข้อความ ถ้อยค า ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ หากไม่มี
สมาชิกท่านใดแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,461,100 บาท 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดโครงการ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ่ายขาดเงิน
สะสม ดังกล่าว 

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบในหลักการ
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม ภายในท้องถิ่น    
โดยให้อปท.น าเงินสะสมมาใช้ ลักษณะโครงการที่ที่สามารถน าเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ต้อง
เป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของอปท. ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการ
ที่เพ่ิมพูนรายได้ หรือกิจการท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามตัวอย่าง
โครงการในภาคผนวก โดยให้กันเงินพนักงาน 3 เดือน และส ารองกรณีสาธารณภัย 10% 
ยอดเงินสะสมของเรา ณ วันนี้มีอยู่ 7,313,525 บาท หักที่ส ารองจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
เหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 4,618,985 บาท หากอปท.ใดมีเงินสะสมเหลืออยู่
เพียงพอ ก็ให้น าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หากมีไม่เพียงพอก็ให้ท า
โครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ
อปท. ตอนนี้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาโครงการเพ่ือจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชาวบ้าน จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,461,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโชคดีพัฒนา ม.7 
รายละเอียด ท าผิวจราจรกว้างขึ้นโดยถมดินลูกรัง จ านวนไม่น้อยกว่า 586 ลูกบาศก์
เมตร และหินคลุกจ านวน 133 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยโดยขยายผิวจราจรกว้างโดย
เฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 435 เมตร งบประมาณ 302,800 บาท ปรากฎอยู่ในแผน     
3 ปี (2560 – 2562) หน้า 43 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ ผิวจราจรแคบ ท าให้การสัญจรไม่สะดวก      
จึงจ าเป็นต้องขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. – บ้านนา ม.4 
รายละเอียด ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง    

/ถมหินคลุก... 
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ถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 376,900 เมตร ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 45 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นหินคลุก ช ารุดเป็นหลุมบ่อ ต้องซ่อมแซม
ทุกปี ท าให้สูญเสียงบประมาณมาก จึงมีความจ าเป็นนต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพ่ือให้เป็นถนนถาวร 

3. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสี่กั๊ก 
รายละเอียด ท าการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยการใส่ท่อพร้อมติดตั้ง
รางรับสาย งบประมาณ 239,300 บาท ปรากฎอยู่ในแผน 3 ปี (2560 – 2562)   
หน้า 37 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสี่กั๊ก สายไฟฟ้าเข้าทุ่นแพ         
มีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบ
ไฟ พร้อมติดตั้งรางรับไฟ 

4. โครงการขุดลอกสระหนองหยี ม.1 
รายละเอียด ขุดลอกสระ เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร และปริมาณวัชพืชไม่น้อย
กว่า 6,060 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 355,900 บาท ปรากฏอยู่ในแผน 3 ปี 
(2560 – 2562) หน้า 53 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากสระหนองหยีมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเป็นจ านวน
มาก จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอกสระน้ านี้ เพ่ือเก็บกักน้ าให้ประชาชนได้ใช้น้ า เพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรี – เหมืองพลังงาน  ม.6 
รายละเอียด  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร        
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรงบประมาณ 699,900 
บาท ปรากฏอยู่ในแผน 3 ปี (2560 – 2562) หน้า 46 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นถนนหินคลุกและมีหลุมบ่อ ท าให้การ
สัญจรไปมาล าบาก จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้าง คสล. เพ่ือความคงทนถาวรใช้สัญจรได้
ทั้งป ี

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. ปากควน ม.4 
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 
486,300 บาท ปรากฏอยู่ในแผน   3 ปี (2560 – 2562) หน้า 46 
เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นถนนหินคลุกและมีสภาพเป็นหลุมบ่อ    
ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก เกิดอุบัติเหตุ จึงต้องก่อสร้างถนนถาวร 
รายละเอียดทั้ง 6 โครงการ ที่เสนอมา ขอให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามที่นายกได้เสนอโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมมา 6 โครงการ รายละเอียด
แบบแปลนตามที่แจกให้สมาชิกได้ดูแล้ว และบริหารก็ได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้ว สมาชิกมี
ความคิดเห็นอย่างไร เชิญอภิปรายครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 

- อยากทราบว่าโครงการขุดลอกสระหนองหยี ม.1 อยากทราบว่าวัชพืชและดินที่
ขุดลอกข้ึนมานั้นเอาไปทิ้งท่ีใด หรือว่าแล้วแต่ผู้รับเหมา จะน าไปจัดการที่ใดก็ได้ 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

- ตามประมาณการเราคิดระยะทางไว้ให้ 3 กม.ในการน าวัชพืชไปทิ้ง หรืออาจไกล
กว่านั้น ในรัศมี 3 กม. มีที่ทิ้งเยอะแยะ 

/นายธ ารงค์... 
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นายธ ารงค์  นกทวี 
สมาชิกสภาอบต. ม.5 

- ตามความคิดผม ดินโคลนที่ขุดข้ึนมาน่าจะน ามาท้ิงที่อบต.ดีกว่ามั๊ยครับ 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- ก็เคยวิเคราะห์กันว่าจะน ามาถมบริเวณ อบต.ดีมั๊ย แต่ที่ลอกเราลอกแต่วัชพืช   
ดินไม่ได้เอาขึ้นมา ถ้าน ามาทิ้งท่ีบริเวณอบต. วัชพืชเน่าเปื่อย และดินไม่แน่น 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- ผมคิดว่าโครงการขุดลอกสระหนองหยี เจ้าของพ้ืนที่น่าจะเคลียร์พ้ืนที่ไว้ก่อน     
กับเจ้าของพืช ผลไม้ ที่ปลูกบริเวณนั้น เพ่ือให้รถเดินได้สะดวก และวัชพืชเราไม่ต้องน าไป
ทิ้งไกล ทิ้งในสวนผลไม้ข้างๆ สระ เป็นปุ๋ยได้ด้วย ถ้าไม่มีปัญหากับชาวบ้านบริเวณนั้น 
แล้วถึงเวลาด าเนินการจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับชาวบ้าน ผมเห็นด้วยกับการขุดตรงนั้น           
ส่วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสรี – เหมืองพลังงาน ม.6 ผมว่า
เป็นความโชคดีของม.6  ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ท าถนสายนี้ และขอบคุณเจ้าของพ้ืนที่ที
อุทิศที่ดินให้ และขอบคุณผู้ใหญ่ยอดที่ช่วยเคลียร์ปัญหาให้ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้อีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีใคร
อภิปรายผมจะขอมติไปทีละโครงการ สมาชิกในที่ประชุมมีอยู่ 13 คน  ถือว่าครบองค์
ประชุม 

 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโชคดีพัฒนา ม.7 โดยถมดินลูกรัง จ านวนไม่
น้อยกว่า 586 ลูกบาศก์เมตร และหินคลุกจ านวน 133 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยโดย
ขยายผิวจราจรกว้างโดยเฉลี่ย 5 เมตร ระยะทาง 435 เมตร งบประมาณ 302,800 
บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง งดออกเสียง  1 คน  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. – บ้านนา ม.4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้าง    
ละ 0.50 เมตร งบประมาณ 376,900 เมตร สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด           
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1 คน  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

3. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสี่กั๊ก โดยการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยการใส่ท่อพร้อมติดตั้งรางรับสาย งบประมาณ 239,300 บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1 คน  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

4. โครงการขุดลอกสระหนองหยี ม.1 ขุดลอกสระ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5,050 ตาราง
เมตร และปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 6,060 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 355,900 บาท 
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1 คน  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรี – เหมืองพลังงานน ม.6 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางถมหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  งบประมาณ 699,900 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด          
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1 คน  
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. ปากควน ม.4 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร งบประมาณ 486,300 บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด ยกมือด้วยครับ 

/มติที่ประชุม... 



~ 5 ~ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 12  เสียง  ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1 คน  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯ มีเรื่องอะไร
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบบ้าง เชิญครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 

- ผมมีสองเรื่อง คือ ไฟฟ้าสาธารณะหลายจุดดับ หารือผู้บริหารว่าจะด าเนินการ
ซ่อมอย่างไร ตอนนี้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าลาออกไปแล้ว และเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงถนนสายโชคดีพัฒนา ขอบคุณสมาชิกที่อนุมัติให้จ่ายขาด ขอบคุณฝ่ายบริหาร
และฝากบริหารให้ช่วยลาดยางในโอกาศหน้าเมื่อปรับพื้นที่ไว้แล้ว คงใช้งบอีกไม่มากแล้ว 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 

- ผมมีไม่มาก เรื่องแรกฝากบริหารให้รีบด าเนินการโครงการที่สภาฯอนุมัติไปแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นงบตามข้อบัญญัติ จ่ายเงินทุนส ารอง โครงการที่กันเงินไว้ เมื่อผ่านฤดูฝนไป
แล้ว เพราะหลังจากนี้โครงการ 250,000 บาท ก็เข้ามาแล้ว และโครงการที่ท าเสร็จไป
แล้ว ผู้รับจ้างบ่นว่ายังไม่ได้เบิกเงิน และฝากนายกได้ดูแลทีมงานด้วย 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

- โครงการที่ตั้งไว้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และที่จ่ายจาก
เงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะนสม เรามีแผนจัดหาส่งไปจังหวัดหรือ สตง.             
ก็ได้ด าเนินการตามแผนอยู ่

นายสุพจน์  คงศรี 
นายกอบต. 

- ขอบคุณสมาชิกที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือประชาชนต าบลท่าเสม็ด 
ส าหรับเรื่องที่ ส.อบต.ม.6 เสนอ ผมเข้าใจขอให้สบายใจได้ ส่วนเรื่องไฟสาธารณะ 
เนื่องจากตอนนี้ลูกจ้างเราได้ลาออก ต้องมาประกาศสรรหาคนใหม่ ต้องใช้เวลา ตอนนี้
ไฟฟ้าสาธารณะต าบลเรามีมาก ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาไว้ดูแล ช่วงนี้งาน
กองช่างเยอะมาก เจ้าหน้าที่เรามีไม่กี่คน โครงการตามข้อบัญญัติปี 60 ต้องรอรายได้เข้า
ให้เพียงพอก่อน ประมาณไตรมาส 2-3 จึงจัดจ้างได้ และเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
การถวายความอาลัย จ านวนผู้ไปร่วม 252 คน รถ 5 คัน เดินทางวันที่ 15 มกราคม เช้า 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ศคบ.แห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 
500,000 บาท ให้รีบด าเนินการให้เสร็จภายใน 25 ธันวาคม 2559 จ่ายอะไรบ้างให้มี
รูปถ่าย รายละเอียด หมู่บ้านที่ท าถูกต้อง รัฐอุดหนุนอีก 500,000 – 1,000,000 
บาท มีคณะกรรมการตรวจสอบจากจังหวัดมาตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ของเรามี 2 – 3 
หมู่ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ถ้าหมู่ใดไม่ท าให้รายงานว่าไม่ท า ถ้าท าแล้วก็ให้ส่งรายละเอียด 
รูปถ่าย ขอให้ทุกหมู่ปิดงบดุลด้วย ของอ าเภอชะอวดยังไม่ได้ท าประมาณ 30 หมู่บ้าน 
การประชุมวันนี้ก็ได้ด าเนินมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกที่ได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี กระผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

/คณะกรรมการ... 
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*คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ.........
สมัยที่......4........ประจ าปี.......2559......ครั้งที่.......1..... เมื่อวันที่.....29............พฤศจิกายน..........2559..............  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่...........29  พฤศจิกายน  2559............. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน.......6.........หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
 

*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม      วิสามัญ          สมัยที่        4        . 
ครั้งที ่   2        ประจ าปี     2559      เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


