
 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1 

_________________________ 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 2  กันยายน  2559 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติมและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  6  กันยายน  
2559  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559     
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559   และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 
             
 
                                                                                   

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2559 

ครั้งที่ 1 
วันที่ 2 กันยายน 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 นายกุลเดช  ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช  ยมพมาศ  
14 นายพิมาน  ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน  ประกอบบุญ  
15 นางศศิวิมล  บุญชูด า เลขานุการสภาอบต. ศศิวิมล  บุญชูด า  

 
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  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 13.00 น.เลขานุการสภาได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม 14 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น
ประธานสภาฯ เข้านั่งประจ าที่และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 – 3 เรื่อง 
1. ผมได้ไปประชุมเกี่ยวกับการจัดท าโครงการด้านส่งเสริมอาชีพน้ าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค การก่อสร้างฝายฯ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต าบลท่าเสม็ด ได้ร่วม
ประชุมที่วังอ่าง คัดเลือกนายนิยม คงเมฆ เป็นประธาน ในการเสนอโครงการไปลุ่มน้ า
ปากพนัง โครงการของวังอ่างมีประมาณ 100 โครงการ ท่าเสม็ดเสนอไป 32 โครงการ 

2. โครงการตามหลักทฤษฎีใหม่ ชะอวดเขาให้มา 80 โครงการ ผมได้ไปประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการชลประทานไม้เสียบ ให้เพ่ิมมา 4 โครงการ ได้สอบถาม
หลายคนหลายฝ่ายว่าต้องการหรือไม่ และได้ไป 2 โครงการ 

3. โครงการประชารัฐ 500,000.-บาท ให้เอาบัญชีไปปรับดูว่าเงินเข้ามาหรือยัง 
ถ้าเข้ามาแล้วจะได้มาด าเนินการได้ตามก าหนด 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภาอบต. 

- ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด         
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559          
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน 
เพ่ิมเติม ข้อความ ในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ 

- ผมขอให้แก้ไข ค าว่า “ขาด” ในช่องหมายเหตุในตารางรายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ 1 นายกุลเดช  ยมพมาศ จากค าว่า “ขาด” เป็นค าว่า “ลา” และให้เพ่ิม
ข้อความในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ “นายกุลเดช       
ยมพมาศ” ได้โทรมาขอลาป่วย 

- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข ข้อความในรายงานการประชุมนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสม
ชิกท่านใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมว่าอนุมัติแก้ไขข้อความตามที่ คุณกุลเดช ยมพมาศ 
ขอแก้มาหรือไม ่

ทีม่ติประชุม 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

อนุมัติให้แก้ไข 13 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง  1  คน 
- เมื่อสมาชิกท่านอ่ืน ไม่มีการขอแก้ไขถ้อยค า ข้อความใดแล้ว ถือว่าที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายกอบต. 
 
 

5.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 3 ประจ าปี 2559 

- ขอเชิญนายกได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี ฉบับที่ 3 ประจ าปี 2559 

- ผมได้รับมอบหมายจากนายกให้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาฯ เหตุผลที่มีการ
เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเนื่องจาก การจัดท าโครงการ         
ดังที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด                    

/(พ.ศ.2559... 
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นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 
 
นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
 
 
 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
นายด ารง  ทองมะลิ 
รองนายกอบต. 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
 

(พ.ศ.2559 – 2561) ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามที่ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ จึง
ไดเ้พ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี จ านวน 8 โครงการ คือ 

1. โครงการปรับปรุงถนนสายโคกฉิ่ง – ใสพิกุล หมู่ที่ 2 
2. โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย6 และสาย 7 หมู่ที่ 3 
3. โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย6 และสาย 7 หมู่ที่ 7 
4. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 , 5 
5. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หอถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 
6. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณหลังอบต. 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช. – บ้านนา ม.4 
8. โครงการจัดจ้างท าตู้เอกสาร 

ส่วนรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ท่านดูในร่างแผนที่ได้แจกให้ทุกคนแล้ว 
- หน้าที่ 1 ข้อที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 และสาย 7        

หมู่ที่ 3,7 อยากทราบว่าความยาว 1,900 เมตร จากช่วงไหนไปถึงไหน ปกติสาย 7 
มีต.ท่าประจะติดอยู่ด้วยช่วงหนึ่ง และให้แก้ค าผิด หน้าที่ 2 โครงการที่ 3 ในคอลัม    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แล้วก็หน้าที่ 3 ในช่องหมายเหตุ ผมอยากทราบรายละเอียด
หนังสือเขียนว่าอย่างไร 

- ขอชี้แจงความสงสัยของ ส.อบต.ม.7 ตอนแรกปรับปรุงถนนชลประทานสาย 6 
และสาย 7 คิดเฉพาะ ม.3 ระยะทาง 600 – 700 เมตร ต่อมา ม.7 ขอปรับปรุงด้วย 
และหนังสือขออนุญาตใช้สิทธิ์เหนือพ้ืนที่จากอบจ. ได้อนุญาต ม.7 มาด้วย และติดใจ
โครงการจัดจ้างท าตู้เอกสาร จ้างท า 2 ตู้ ถ้าดูในส านักงานไม่มีที่จะนั่งแล้ว ถ้าน าตู้มาใส่
จะวางตรงไหน ที่เขียนว่าจัดจ้างนั้น แสดงว่าเรามีวัสดุแล้วใช่มั๊ยครับแล้วจ้างให้เขาท า 
น่าจะเพ่ิมถ้อยค าให้ชัดเจน ผมเชื่อร่างแผนนี้ ส.อบต. ม.1-7 ยกมือให้แน่นอนเพราะรอ
มาเป็นเดือนแล้ว 

- โครงการปรับปรุงถนนชลประทาน สาย 6 สาย 7 ระยะทาง 1,900 เมตร  
ผมไม่ทราบเนื้องานเท่าใด ถมแต่หลุมหรือตลอดสาย 

- ถนนสายนี้ที่จะปรับปรุงท าแยกกัน ม.3 และ ม.7 เป็น 2 โครงการ 
 

- วันนี้ประชุมเรื่องอะไร ในระเบียบวาระพิจารณารับร่างแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ส่วนโครงการที่จะจ่ายเงินจะชุมใหม่อีกใช่มั๊ย 

- การหารือให้เข้าใจตรงกันเพราะถ้ารับร่างแผนพัฒนาสามปีฉบับเพ่ิมเติมแล้ว 
เวลาจะจ่ายเงินจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีก 

- ถ้าแยกเป็น 2 โครงการได้หรือไม่ ถ้าแผนชัดเจนเวลาไปจ่ายเงินได้ไม่มีปัญหา 
ตัวเลขคร่าวๆ ตามแผนเชื่อว่าเป็นของ ม.3 ไม่เกี่ยวกับ ม.7 ขอแยกออกเป็น             
2 โครงการได้หรือไม ่

- ที่ต้องคุยให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ไม่ต้องติดขัดในการด าเนินการเพราะที่ผ่านมาถม
ถนนแต่ละครั้งรอเกือบปี และอยากทรายรายละเอียด หนังสือด่วนที่สุด มีอะไรเกิด
ขึ้นกับถนนสายนี้ 

/นายสุพจน์... 
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นายสุพจน์  คงศร ี
นายกอบต. 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ถนน คสล.ม.4 ก่อนหน้านี้เราได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯแต่งบประมาณ
กับระยะทางไม่เพียงพอ เหลือระยะทางที่จะด าเนินการต่อ 200 เมตร จึงได้ให้กองช่าง
คิดไว้จะท าต่อ แต่น่าจะไม่ได้ท าเนื่องจากไม่มีงบประมาณ 

- ตามที่นายกเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 
2561) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปรายแล้ว         
ผมจะขอมตินับองค์ประชุมแล้วมี 14 คน สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 13  เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 คน 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
ที่ประชุม 
นายสอด  สามใหม่ 
สมาชิกสภาอบต. ม.1 
นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภาอบต. ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธ ารงค์   นกทวี 
สมาชิกสภาอบต. ม.5 
นายพิมาน  ประกอบบุญ 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
 
นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภาอบต. ม.6 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 
นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภาอบต. ม.7 
 
นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ผมขอปรึกษาท่ีประชุมว่าเราจะนัดประชุมครั้งถัดไปในวันอังคาร เนื่องจากยังมี
ญัตติ 2 ญัตติ คือ ญัตติจ่ายทุนส ารองเงินสะสม และญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะแจกให้สมาชิกในวัน
จันทร์ สมาชิกเห็นเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีใครคิดเห็นเป็นอ่ืนก็ถือตามนี้ ประชุมวันที่         
6 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. 
รับทราบ 

- ผมขอถามเรื่องท่ีได้เสนอไปครั้งประชุมคราวก่อน ที่ขอให้ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการหรือยัง 

- ในม.3 มีปัญหาเรื่องถังขยะไม่พอยังขาดไม่น้อยกว่า 10 ถัง และเรื่องอึดอัดใจ 
ถ้าไม่พูดก็คาใจไปตลอด เรี่องความรู้สึกอึดอัด  เกือบ 3 ปีแล้ว ภาพที่ผมรู้สึกว่า
ข้าราชการไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
มาเช้าอยู่รอเวลาเย็นกลับ วันนี้ชาวบ้านไม่รู้ด้วยซ้ าว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีหน้าที่อะไร 
เพ่ือพัฒนาต าบลอย่าให้เกิดความล้าหลัง ขอร้องเจ้าหน้าที่ข้าราชการ เลิกคิด ละทิ้ง 
ความคิด ที่จะอยู่แต่รับเงินเดือน ท่านต้องให้ความร่วมมือกับสภาฯ บริหาร ถ้าชักเย่อ  
กันอยู่อยา่งนี้ เช่น เรื่องจ่ายเงินทุนส ารอง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ อ าเภอ ท้องถิ่นอ่ืน
เขาจะมองเราอย่างไร ข้าราชการคุมระเบียบไม่ให้ความร่วมมือ เรื่องร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ มันไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราท าด้วยใจสาธารณะ และเรื่องปลัดแทงหนังสือ 
ถ้าว่าไม่จงรักภักดีมันสะเทือนใจ เกิดอะไรกับตัวเรา หวังว่าคราวหน้าจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้น 

- คาใจ ค าว่าไม่จงรักภักดี เราไม่ไปอ าเภอแต่เราท าความดีท่ีอ่ืนได้ ตามองค์กรอ่ืน
เขาก็ท าแบบนี้ อ าเภอก็ไม่ใช่อยู่ครบ 

- ผมได้รับหนังสือเป็นหนังสือขอความร่วมมือไม่ใช้ค าสั่ง ผมมาจากประชาชนถ้า
ไม่จงรักภักดี ประชาชนก็ไม่จงรักภักดี ส าหรับข้าราชการผมไม่รู้ แต่กับสมาชิกผมว่า   
ไม่เก่ียว 

- ผมว่าหลังจากนี้ให้ปลัดชี้แจงก่อนปิดประชุม ค าว่าไม่จงรักภักดีมันหนัก ขอมติ
ประธานสภาฯ ให้ปลัด ถอนค านี้ 

- ปลัดบอกว่าไม่ขอตอบค าถามนี้ เพราะไม่คิดว่าจะมีใครถามเลยไม่ได้เตรียม
ค าตอบไว้ 

- การจัดกิจกรรมวันแม่ของ ม.7 เคยใช้งบอบต.แต่หยุดไป ฝากอบต. การจัด
กิจกรรมวันแม่ใช้พ้ืนที่ม.7 ก็ได้ และข้อบัญญัติการตั้งงบช่วยเหลือสาธารณะภัย         
ไม่ชัดเจน อยากให้ฝ่ายบริหารหยิบยกมาคุยให้ชัดเจน 

- ไฟฟ้าสาธารณะที่ถอดจากของเก่าให้ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่ให้มาแล้ว ยังไม่
เห็นด าเนินการ 

/ค าร้อง... 
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- ค าร้องต่างๆ  ที่เขียนส่งให้นายก เกษียนหนังสือแล้วไม่รู้ไปติดอยู่ตรงไหนไม่เห็นท า 
- เรื่องวันที่ 12 สิงหาคม ผมไม่ติดใจ เรื่องภายในควรจะคุยกันให้เข้าใจในองค์กร 

ไม่ใช่น าไปพูดให้คนที่เขาไม่รู้ข้อเท็จจริงฟัง เรื่องก็เลยยาว สมาชิกท่านอ่ืนถ้าไม่มีอะไรแล้ว 
วันนี้การประชุมก็ได้ด าเนินการครบทุกวาระ สมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      
ใช้เวลามาก็พอสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

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

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ.........
สมัยที่......3...........ประจ าปี 2559   ครั้งที่...........1......... เม่ือวันท่ี.........2........กันยายน..........2559..............  
 โดยได้ท าการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่....... 5........กันยายน..........2559.......... 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน..........5.........หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

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

( นายวัฒนชัย  ด้วงสงค์ ) 
 

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

 
*สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุม............วิสามัญ..........สมัยที่.........3................. 
ครั้งที่........2...............ประจ าปี.........2559......................เมื่อวันที่...........6  กันยายน  2559................................ 
 

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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 


