
 
 
 
   
        

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
เรื่อง  ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 1 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2558 
________________________________ 

 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลท่าเสม็ด  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการ    
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5      

ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจความตามข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับ          
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  จึงขอประกาศผลการ
ประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทราบ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร         แนบท้ายประกาศฉบับนี้    

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
        
 
                       

                  (นายอภิคม  ขวัญมิ่ง) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

วันที่  13  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑  นายใจเพชร เดชบุญช่วย สมาชิกสภา อบต. ม.1 -  ขาด 
๒  นายสอด สามใหม่ สมาชิกสภา อบต. ม.1 สอด สามใหม่  
๓  นายจ านาญ พรหมเกิด สมาชิกสภา อบต. ม.2 -  ขาด 
๔  นายสุทิน สังข์แก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.2 สุทิน สังข์แก้ว  
๕  นายวัฒนชัย ด้วงสง สมาชิกสภา อบต. ม.3 วัฒนชัย ด้วงสง  
๖ นายสุพจน ์ ชูถนอม สมาชิกสภา อบต. ม.3 สุพจน์ ชูถนอม  
๗ นายสุบิน บ ารุงชู สมาชิกสภา อบต. ม.4 สุบิน บ ารุงชู  
๘ นายโสภณ แป้นประดิษฐ์ สมาชิกสภา อบต. ม.4 โสภณ แป้นประดิษฐ์  
๙  นายมนตรี บุญวงศ์ สมาชิกสภา อบต. ม.5 มนตรี บุญวงศ์  

๑๐ นายธ ารง นกทวี สมาชิกสภา อบต. ม.5 -  ขาด 
๑๑ นายเนตร หนูเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 เนตร หนูเมือง  
๑๒ นายพิมาน ประกอบบุญ สมาชิกสภา อบต. ม.6 พิมาน ประกอบบุญ  
13 นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกสภา อบต. ม.7 กุลเดช ยมพมาศ  
14 นายอภิคม ขวัญมิ่ง สมาชิกสภา อบต. ม.7 อภิคม ขวัญมิ่ง  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุพจน์ คงศรี นายก อบต. -  ไปราชการ 
2. นายสังข์ จินดารักษ์ รองนายก อบต. สังข์ จินดารักษ์  
3. นายด ารงค์   ทองมะลิ รองนายก อบต. ด ารงค์   ทองมะลิ  
4. นายเฉลิมพล มาลัยโรจน์ เลขานุการนายก อบต. เฉลิมพล มาลัยโรจน์  
5. นายบุญยอด ธานีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บุญยอด ธานีรัตน์  

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
  เมื่อถึงเวลาเลขานุการสภาฯ ได้ท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกเมื่อเห็นว่าสมาชิกมาครบ       
องค์ประชุมแล้ว  จึงได้เรียนเชิญ นายอภิคม  ขวัญมิ่ง  ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  หลังจากนั้น   
ก็ไดเ้รียนเชิญประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม 

/ ระเบียบวาระท่ี 1 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  วันนี้อยู่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 ตามที่
นายกฯ มีญัตติได้น าเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ของหมู่ที่ 5 ซึ่งตรงนี้ผมได้ตรวจดูอย่างละเอียดแล้ว จึงขอน าเสนอสมาชิกเพ่ือ
พิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ 5 เกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ใช้งบประมาณจ านวนเงิน 24,800 บาท อยากให้สมาชิกได้ พิจารณา  
กันอย่างละเอียดด้วยครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านแล้ว 

 3.1  รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2558  
เม่ือวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2558 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
เลขานุการสภา อบต. 

- ชี้แจงส าหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แจกเอกสารแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว เพ่ือความ
รวดเร็วในการพิจารณา เพ่ือสมาชิกจะได้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในข้อที่ผิดพลาด     
ขอเชิญสมาชิกท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเชิญชี้แจงได้ครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจงขอแก้ไขหน้าที่ 7 ว่า กว้าง 4 เมตร ยาว 20,000 เมตร แก้ไขเป็นกว้าง     
4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ครับ 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายก อบต. 

-  ชี้แจง ขอแก้ไขวาระประชุม เมื่อสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 เนื่องจากรายงาน
การประชุมทุกครั้งก่อนที่จะตีพิมพ์จะต้องให้คณะกรรมการตรวจดูก่อนทุกครั้งว่า
ถูกต้องหรือไม่  เพื่อป้องกันความผิดพลาด กล่าวคือ เมื่อสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี2557 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งสภาฯ ได้มีการรับรอง
ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงจ าเป็นต้องน าเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพ่ือขอแก้ไข       
ในวาระการประชุมสมภาฯ เพ่ือให้สภาฯ รับรองอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือที่จะน าไป
ประกอบการจัดซื้อ  จัดจ้างตามโครงการต่อไป ถ้าวาระการประชุมผิดพลาด         
ก็ไม่สามารถน าไปประกอบในรายการจัดซื้อจัดจ้างได้  ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ขอแก้ไขหน้าที่ 2 เรื่องแจ้งยอดเงินสะสม อยากให้
เลขาเพ่ิมจ านวนเงิน 8,859,174 บาทครับ  และต่อไปเป็นหน้าที่ 9 เรื่องให้จ่าย
ขาดเงินสะสมซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ประมาณ 2 ล้านบาท ให้แก้เป็น จ่ายขาด
เงินสะสมซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ใช้งบประมาณจ านวน 2,000,000 บาท ด้วย 
ต่อไปเป็นหน้าที่ 11 บรรทัดแรกที่ว่าที่ประชุมขอมติว่า สมาชิกเห็นด้วยกับการจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบพลาสติก จ านวน 650 ถัง    
ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ตรงนี้ อยากให้เพ่ิมเป็นมติ           
ที่ประชุมเห็นชอบให้ขาดจ่ายเงินสะสม เพ่ือซื้อถั งขยะ ขนาด 200 ลิตร           
แบบพลาสติก จ านวน 650 ถัง เป็นเงินจ านวน 455,000 บาท เพ่ือความจ าเป็น   
ที่จะต้องเอารายละเอียดตรงนี้ไปจัดซื้อจัดจ้างครับ 

 / นายอภิคม ... 
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นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  ชี้แจงว่า มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีสมาชิก    
ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ก็จะขอมติที่ประชุม ขอรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
ขอเสียงรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1         
ปี พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง        
ไม่ออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  ส าหรับการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2557 เมื่อวันที่      
15 ธันวาคม 2557 ซึ่งสภาฯ ได้มีการรับรองผ่านไปแล้ว และรองนายกฯ สังข์    
จินดารักษ์  ได้เสนอขอแก้ไขวาระการประชุมเพ่ือให้สภาฯ รับรองอีกครั้งหนึ่ง       
โดยขอแก้ไขดังนี้ คือ  
     1.  หน้าที่ 2 เรื่อง แจ้งยอดเงินสะสม ให้แก้ไขจ านวนเงินเป็น 8,859,174 บาท  
     2.  หน้าที่ 9 เรื่องให้จ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ประมาณ      
2 ล้านบาท  ให้แก้เป็น จ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ใช้งบประมาณ
จ านวน 2,000,000 บาท  
     3.  หน้าที่ 11 บรรทัดแรกที่ว่าที่ประชุมขอมติว่า สมาชิกเห็นด้วยกับการจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบพลาสติก จ านวน 650 ถัง     
ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้แก้เป็น มติที่ประชุมเห็นชอบ   
ให้ขาดจ่ายเงินสะสม เพ่ือซื้อถึงขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบพลาสติก จ านวน   
650 ถัง เป็นเงินจ านวน 455,000 บาท  
     สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน  
การประชุมดังกล่าวบ้างอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก  ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ   
ให้รับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2557      
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตามที่รองนายกฯ สังข์ จินดารักษ์ ได้เสนอ ขอเสียง
รับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2         
ปี 2557  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตามที่รองนายกฯ สังข์ จินดารักษ์      
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง ขาดประชุม 3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

 - ไม่มี 

 / ระเบียบวาระท่ี  5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

 5.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5       
ใช้งบประมาณ จ านวน 248,000 บาท 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  ขอเชิญท่านรองนายก (รักษาการแทนท่านนายกฯ) ชี้แจงรายละเอียด         
ให้สมาชิกด้วยครับ 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายก อบต. 
(รักษาราชการแทนนายก อบต.) 

-  ชี้แจงเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล     
หมู่ที่ 5 งบประมาณจ านวน 248,000 บาท ซึ่งได้เสนอญัตติต่อสภาฯ ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องด้วย
ระบบประปา หมู่ที่ 5 มีน้ าไม่เพียงพอในการบริโภค อุปโภคของชาวบ้าน จึงท า
ให้ เกิดการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่  จึงจ าเป็นที่จะต้อ งเจาะบ่อบาดาลเพ่ิม 
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ าของชาวบ้าน หมู่ที่  5 
เป้าหมาย คือ เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อพี.วี.ซี 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ม.ก. 17-2532 
ลึก 100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  ชนิดจมใต้น้ า  ขนาด 1 แรงม้า 
วิธีด าเนินการ จ้างเหมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 248,000 บาท สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสม็ด       
อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา        
ปี 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหาร
จัดการน้ า การบรูณาการเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค  ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหาร  ส่วนต าบลท่าเสม็ด      
ผลที่คาดไว้ คือ ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 จะได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
การติดตามและประเมินผล สามารถประเมินผลจากประชาชนที่ใช้น้ าในพ้ืนที่    
ผู้เห็นชอบโครงการ คือ คุณศิริพร  สรรพสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ผู้อนุมัติโครงการ คือ       
นายสุพจน์  คงศรี นายก อ.บ.ต.ท่าเสม็ด ส่วนรายการประมาณการทางคณะ
ผู้บริหารได้จัดท าเอกสารรายละเอียดโครงการแจกจ่ายแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว 
เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ก่อนจะท าการอภิปราย ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกฯ ซึ่งวันนี้ได้รักษาราชการแทนนายก อ.บ.ต.     
ที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งรายละเอียดของญัตติที่เสนอมาให้แก่
สมาชิกได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาต่อไป ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ 
และก่อนสมาชิกจะได้อภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวกับการจ่ายเงินสะสม 

 / นายพิมาน ... 
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นายพิมาน  ประกอบบุญ 
เลขานุการสภา อบต. 

-  หลักการจ่ายขาดเงินสะสม  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ จากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
     (2)  ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
     (3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงสถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจงว่า ส าหรับโครงการนี้เห็นด้วย แต่อยากทราบต าแหน่งที่เจาะอยู่ใน     
ส่วนของวัดหรือไม่ และขออนุญาตทางวัดแล้วหรือไม่ เพราะไม่อยากให้เกิด
ปัญหาขึ้นภายหลัง ส่วนการเจาะนั้นไม่ทราบว่าน้ าจะออกดีหรือไม่   อยากให้
เพ่ือนสมาชิกช่วยกันพิจารณาดู  เห็นว่าโครงการนี้น่ าจะด าเนินการเพราะ
สามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได ้ 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 

-  ตามท่ีนายกฯ ได้ยื่นญัตติมาขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือขอขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 248,000 บาท อยากเรียนถามท่านประธานว่า ประปาของ      
หมู่ที่ 5 เป็นทรัพย์สินของ อบต. หรือไม่ หรือว่ายังเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านอยู่ 
และอยากทราบว่าบ่อบาดาลที่ใช้อยู่เกิดปัญหาอะไร จึงเป็นเหตุให้ขุดเจาะใหม่ 
คิดว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะมีการน าเสนอถึงปัญหาต่อสภาฯ ก่อน  ก่อนที่จะขอ
อนุมัติจากสภาฯ เพ่ือจะได้รู้ว่าประปาที่ใช้อยู่เกิดปัญหาอะไร จะได้ช่วยกันแก้ไข      
และอยากให้สมาชิก หมู่ที่ 5 ชี้แจงครับ 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายก อบต. 
(รักษาราชการแทนนายก อบต.) 

-  ชี้แจงเกี่ยวกับประปา หมู่ที่ 5 ว่าสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ อยู่บริเวณวัด       
ซึ่งทางคณะบริหารได้ท าการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องรายละเอียดหรือ
ปัญหาตรงนี้ก็ให้สมาชิก หมู่ที่ 5 ได้ชี้แจงครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจงว่า อยากทราบว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ มีการเทสน้ าหรือไม่ กังวล
ว่าเมื่อเจาะไปแล้วน้ าไม่พอ  ก็จะเป็นการสิ้นเปลือง เพราะงบประมาณ 
248,000 บาท ส่วนที่จะเจาะใหม่ก็อยู่ใกล้กับตัวเก่า ซึ่งตัวเก่าน้ าก็ไม่พอ      

 / เลยมีความกังวล ... 
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เลยมีความกังวลจุดนี้ เพ่ือความแน่นอน หากเราได้มีการเทสน้ าก่อนว่ามีน้ า
หรือไม ่ เราก็จะได้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเจาะใหม่ 

นายมนตรี  บุญวงศ์ 
สมาชิกสภา อบต. ม.5 

-  ชี้แจงถึงปัญหาเรื่องน้ าของหมู่ที่ 5 ว่าบ่อที่ใช้อยู่ปัจจุบันเกิดตันน้ าขึ้นไม่เพียงพอ 
เพราะมีการเป่าให้น้ าขึ้นแต่กลับไม่ขึ้นท าให้บ่อน้ าตัน เมื่อก่อนนั้นเพียงพอ แต่พอ
ท าการเป่าท าให้เกิดปัญหาบ่อตัน น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน      
จึงจ าเป็นที่จะต้องเจาะใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่ที่ 5    
จึงได้น าเสนอเพ่ือท าการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ให้สภาฯ ได้พิจารณา 

นายโสภณ  แป้นประดิษฐ์ 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 

-  ชี้แจงว่ามีความข้องใจ เพราะถ้าเจาะแล้วมีน้ าใช้ได้  จะใช้รวมกับถังเก่าหรือ
จะติดตั้งถังใหม่ 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายก อบต. 
 

-  ชี้แจงว่า ประปาหมู่ที่ 5 ถังเดิมได้มีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ครั้งสุดท้าย  
มีปัญหาไม่ทราบว่ามีวัสดุอะไรไปขวางอยู่ แต่ส าหรับการเจาะใหม่ระยะห่างกัน   
ไม่ถึง 100 เมตร  ซึ่งเราจะใช้ท่อเชื่อมต่อกับประปาตัวเก่า เพราะยังมีน้ าใช้อยู่   
แต่ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเจาะใหม่  แล้วพ่วงต่อกันเพ่ือให้ได้น้ าเพียงพอ         
ทั้งหมู่บ้าน ส่วนรายละเอียดนั้นจะให้ทางกองช่างมาชี้แจง 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-  ชี้แจงว่า เดิมที่บ่อบาดาลตัวแรกของหมู่ที่ 5 ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทักท้วงว่าไม่มีน้ า 
แต่ทาง อบต. ก็ท าการขุดเจาะ ปรากฏว่ามีน้ าใช้ได้ทั้งหมู่บ้าน แต่ต่อมาทาง      
กรมทรัพยากรน้ าได้มาท าการเป่าบ่อ  จนเกิดปัญหาท าให้บ่อตันน้ าไม่เพียงพอ    
จนท าให้ทาง อบต. ได้ท าการแก้ไขขยายประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งตอนนี้ก าลัง
ออกแบบอยู่แต่มีปัญหาในพ้ืนที่ ที่จะด าเนินการจึงต้องมาท าการเจาะบ่อบาดาล
แทน ทางกองช่างก็ได้ประมาณการในการขุดเจาะบ่อบาดาล ถ้าได้น้ าตรงนั้น       
เราก็จะสูบจ่ายให้กับประชาชนได้เลย แต่การขุดเจาะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่าจะมีน้ า
หรือไม่ ในการเจาะเราแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเจาะ ส่วนที่สอง คือ ท่อ     
พี.วี.ซี แต่ถ้าเจาะไปแล้ว 100 ม. ไม่เจอน้ า เราต้องจ่ายค่าแรง แต่ไม่ต้องใส่ท่อ   
พี.วี.ซี อยากให้สมาชิกเข้าใจด้วย แต่ถ้าเจาะไปแล้ว 80 เมตร เจอน้ าเราก็ต้อง     
คิดทั้งค่าเจาะและค่าท่อ พี.วี.ซี. เหลือ 20 เมตร เราตั้งประมาณการไว้ งบประมาณ
จะเป็นของ อบต.อยู่  ถ้าถามว่าเจาะแล้วมีน้ าหรือไม่ ตรงนี้ตอบไม่ได้ครับ            

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจงว่าครั้งนี้การเทสน้ าไม่มี  มันเสี่ยงในการเจาะน้ า อยากให้ประสานกับ
หน่วยงาน ออกเงินเพ่ิมนิดหน่อยเพ่ือความแน่นอนดีกว่าสุ่มเอา อยากให้ท า     
แล้วชัดเจน ยกตัวอย่างในวัดท่าเสม็ด มีการเทสน้ าหลายจุดกว่าจะเจาะได้        
ผมอยากให้มีการเทสน้ าก่อน ก่อนที่จะเจาะจะได้ไม่เสียงงบประมาณ 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 

- ชี้แจง อยากให้ช่วยกันคิด เพ่ือหาทางออก ซึ่งผมเองก็มีความคิดคล้ายๆ กับ
สมาชิก ม.7 ซึ่งการเจาะในหมู่ที่ 5 นั้น ไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ คิดว่าประปาตัวเก่า
นั้นน่าจะใช้ไปก่อนได้  และรอให้หน่วยงานมาเทสน้ าก่อน ส่วนความเห็นนั้น  
น่าจะรอประปาส่วนภูมิภาคน่าจะดีกว่า 

 / นายสุบิน ... 
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นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 

-  ชี้แจงว่า มีข้อสงสัย คือ เมื่อก่อนนั้นทางสมาชิก หมู่ที่ 5 ต้องการประปา     
ส่วนภูมิภาค แต่มาวันนี้จะมาขุดเจาะ ซึ่งผมก็อยากอนุมัติให้ แต่มาติดใจเหมือน
ท่านสมาชิก ม.5  คือ เจาะแล้วไม่ได้น้ า ซึ่งหมู่ที่ 4 ก็ เป็นบทเรียนมาแล้ว        
ใช้งบประมาณ 160,000 บาท ก็ต้องทิ้ง แต่หมู่ที่ 5 ใช้งบประมาณ จ านวน 
248,000 บาท ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องทิ้ง  ตามที่คิดน่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปท าอย่างอ่ืน
จะดีกว่า อยากให้สมาชิก ม.5 ไปเคลียร์กับชาวบ้านก่อน เพ่ือขอใช้น าประปา  
ส่วนภูมิภาคน่าจะง่ายกว่าครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจง ตรงนี้ถ้าเราเพ่ิมเงินไปอีก 4-5 หมื่นบาท เพ่ือจ้างบริษัทมาเทสน้ า        
ก็น่าจะดี  จะได้น้ าที่แน่นอนและไม่ต้องเสียงบประมาณเยอะ 

นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 

-  เห็นด้วยกับสมาชิก หมู่ที่ 7 แต่ยังติดใจอยู่ที่ว่า ถ้าจ้างบริษัทมาเทสน้ าแล้ว     
ไม่มีน้ า เราจะเสียเงินหรือไม่ แต่ประปาส่วนภูมิภาคคิดว่าตรงนี้แน่นอนอยู่แล้ว 
น่าจะดีกว่าครับ 

นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-  ชี้แจง ในวัดท่าเสม็ดก็เจาะเพ่ือใช้ในวัด  ตรงนี้ตอนแรกคิดว่าไม่มีน้ า แต่พอ
เจาะไปแล้วมีน้ า ซึ่งคาดว่าจะเกิดภัยแล้งในปีนี้มากกว่าที่ผ่านมา จึงได้ปรึกษา 
กับนายก อบต. เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ตามที่สมาชิก ม.4 ชี้แจงมา   
ถ้าเราใช้ประปาส่วนภูมิภาคคิดว่ากว่าจะเสร็จก็เข้าถึงฤดูฝน แต่ถ้าเราเจาะ
บาดาลก่อนมันจะรวดเร็วกว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน เพราะเราประชุม
เสร็จก็ผ่านสภา อบต. แล้ว เราก็จะจัดซื้อจัดจ้างได้เลย ถ้าไม่รีบท าตอนนี้เราจะมี
ทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหมู่ที่ 5 ได้อย่างไร อีกอย่างไม่มีใครรู้ว่าต าบล       
ท่าเสม็ดมีน้ าที่ไหนบ้าง หมู่ที่ 4 ที่เจาะมาแล้วก็เหมือนกัน แต่เราจ าเป็นต้องเจาะ 
หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ  

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 

-  ตอนแรกคิดว่าจะไม่อภิปราย แต่ เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
จ าเป็นต้องอภิปรายอีก ซึ่งตรงนี้เราจ าเป็นต้องเสี่ยงดวง แต่ถ้าสมาชิก อบต. ม.5 
ได้ไปเคลียร์กับชาวบ้านเรื่องประปาส่วนภูมิภาคน่าจะชัดเจนกว่า เพราะการขุด
เจาะบ่อบาดาล ถ้าไม่มีน้ าเราก็จะเสียงบประมาณไปเปล่า เปรียบเสมือนงมเข็ม    

 ในมหาสมุทรครับ ส่วนโครงการที่ผ่านไปแล้วนั้น ยังติดค้างอยู่หลายโครงการ      
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ อยากทราบว่าติดค้างอยู่ที่ไหน ท าไมไม่รีบด าเนินการ     
อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงให้ชัดด้วย งานเก่ายังไม่ได้ด าเนินการ งานใหม่โครงการ
ใหม่ก็เข้ามาอีก ถ้าเป็นแบบนี้การท างานของฝ่ายบริหารไม่ผ่านครับ ส่วนการ
เจาะบ่อบาดาลนั้น อยากให้เจาะ แต่ถ้าเราจ้างบริษัทมาเทสน้ า เจาะไปแล้วใช้
ไม่ได้  งบประมาณก็จะสูญเปล่าอีก  อยากให้ท่านประธานเบรคสัก 10 นาที           
เพ่ือปรึกษาหารือกับสมาชิกครับ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ชี้แจงว่าการใช้งบประมาณในการท าโครงการแต่ละโครงการต้องพิจารณากัน
อย่างละเอียด ในเมื่อมีสมาชิกต้องการเบรค 10 นาที เพ่ือปรึกษาหารือ ผมก็
อนุญาตครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

 / นายสุรศักดิ์ ... 
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นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

-  ชี้แจงเรื่องของสมาชิก หมู่ที่ 6 ซึ่งจะขอตอบ 2 เรื่อง คือ เรื่อง งบประมาณ     
1 งบประมาณที่ผ่านข้อบัญญัติต าบลประจ าปี 2558 ที่ผ่านข้อบัญญัติเราได้
จัดซื้อจัดหาเราต้องท าเป็นขั้นตอน คือ ส่งอ าเภอ ส่งจังหวัด และต้องท าเรื่อง     
ส่งส านักงบประมาณแผ่น ถ้าไม่ท าตามขั้นตอนนั้นไม่ได้ ถ้าถามว่าท าไมเราไม่ท า
ตอนหน้าแล้งให้หมด  ค าตอบ คือ เราไม่มีงบประมาณ เพราะเงินอุดหนุนจะเข้า
มาเป็นช่วง ๆ ไม่ได้เข้ามาเป็นก้อน แต่ที่เราท า เราต้องท าไปตามแผน นี่คือ 
งบประมาณประจ าปีครับ  2. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม คือ งบประมาณบางโครงการ    
ที่ผ่านสภา อบต. ซึ่งส่วนนี้ส าคัญอยู่ที่บันทึกประชุม สภาฯ ต้องรอบันทึก        
ของสภาฯ ก่อน เพราะไม่สามารถสั่งการก่อนได้ จ าเป็นที่จะต้องมีหลักฐาน       
ถ้ามีเอกาสารต้องมีการเซ็นรับ รับรองว่าไม่เกินสามวันจะด าเนินการทันที        
ถ้าเอกสารถูกต้อง 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ชี้แจงว่า ตามท่ีหัวหน้าส่วนโยธา ชี้แจงมานั้น หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจ 
เพราะระบบราชการต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมาย ส าหรับการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 5 ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว คิด
ว่าคงจะไม่ไม่มีใครอภิปรายอีก ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ใครเห็นด้วยให้จ่าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือท าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ใช้งบประมาณ 
จ านวน 248,000 บาท ตามที่นายกฯ ได้ยื่นญัตติ ขอเสียงด้วยครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นด้วย 10 เสียง  ไม่ออกเสียง 1 เสียง  ขาดประชุม 3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

- ต่อไปเป็นวาระอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายขอเชิญได้ครับ 

นายสุบิน  บ ารุงชู 
สมาชิกสภา อบต. ม.4 

-  ชี้แจงว่า อยากทราบโครงการต่าง ๆ ทั้งหมดที่สภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ ว ที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ โดยเฉพาะโครงการขยายเขตประปาของหมู่ที่ 4 เพราะต่อไปจะ
เกิดปัญหาภัยแล้ง อยากให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ภัยแล้งจะมาถึง 

      อีกเรื่อง คือ โครงการรถเก็บขยะตามที่นายกฯ เคยบอกว่าจะให้ของขวัญ      
ปีใหม่แก่ชาวบ้าน นี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วยังไม่เห็นเลย ส่วนเรื่องหลุมบ่อ    
ตอนนี้ฝนแล้งแล้วน่าจะด าเนินการได้ เพราะชาวบ้านเดือดร้อน 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 

-  ชี้แจง ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ อยากถามว่าโครงการที่ผ่านสภาฯ      
ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่อง เกรด บด อัด จะได้ด าเนินการวันไหน อยากให้ทางฝ่าย
บริหารช่วยเร่งหน่อย เพราะหน้าแล้งเคยรับปากกับชาวบ้านไว้ว่าจะด าเนินการ
หน้าแล้ง  ไม่ทราบว่าตอนนี้เอกสารติดค้างอยู่ตรงไหน เท่าที่ดูแล้วทางพนักงาน   
ก็แยกกันเป็นทีม อยากให้ท่านนายกฯ รีบแก้ไขตรงนี้ด้วย เพราะประชุมทุกครั้ง    
ก็คุยกันทุกครั้ง ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่ อบ่ต. อยากให้อยู่กันเหมือนพ่ี
เหมือนน้อง ขอให้นายกฯ เร่งด าเนินการด้วย 

 / นายสุทิน ... 
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นายสุทิน  สังข์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 

-  ชี้แจงว่า มาวันนี้จะแจ้งเพ่ือทราบ เรื่อง ประปาส่วนภูมิภาคว่าเริ่มแรกนั้นมี
ปัญหา แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไปได้ดี ส าหรับหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 แต่เสียดาย      
หมู่ที่ 5 ที่ไม่ต้องการ 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 

-  ชี้แจงว่าต้องขอขอบคุณสมาชิก หมู่ที่ 5 ที่ได้กล่าวถึงหมู่บ้านคชรัตน์ ย้อนไป
ประมาณ 3 ปี ที่ได้ใช้น้ า ถ้าได้ตรงนี้ก็ดีใจแทนชาวบ้านด้วย และขอฝากด้วย
ความห่วงใยต่อท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารว่า ถ้าท่านปล่อยโครงการหมักหม
มไว้อย่างนี้จะมีปัญหาแน่นอน นอกจะจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ยังมีโครงการที่ผ่าน
ข้อบัญญัติอีก และยังมีอีกมากมายที่ชาวบ้านเดือดร้อน  ขอความอนุเคราะห์มา   
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณะปัญหาภัยแล้งอ่ืน ๆ ตรงนี้รู้สึกว่ามีความห่วงใยครับ 

นายเนตร  หนูเมือง 
สมาชิกสภา อบต. ม.6 

-  ขอเสริมว่าส าหรับเรื่องกีฬา  ผู้ที่เล่นฟุตบอล หลังจากประชุมเสร็จขอนัดซ้อม
ให้มาพร้อมกันที่โรงเรียนวัดท่าเสม็ด เวลา 17.00 น. โดยจะเริ่มในวันจันทร์
ครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  ชี้แจงว่ามีสองสามเรื่อง คือ เรื่อง ท่อลอดเหลี่ยม  ไม่ทราบว่าได้ประสานงาน      
กับหน่วยงาน อบจ.ไปถึงไหนแล้ว เพราะตอนนี้เกิดปัญหาทรุดตัวของท่อท าให้        
เกิดปัญหาต่อรถที่สัญจรไปมา 
     เรื่อง ถนน อยากให้ซ่อมแซมได้แล้ว ทุกพ้ืนที่ อีกเรื่อง คือ ในวันพรุ่งนี้ ทาง 
อบต.ได้จัดโครงการวัยใส หัวใจซุกซนของเด็ก ๆ ไปเข้าค่ายที่วังอ่าง ถ้าหากสมาชิก
ท่านใดว่างก็ขอเชิญเข้าร่วม เพราะจะได้ช่วยกันดูแลเด็กๆ ด้วย 
     เรื่องสุดท้าย มีความกังวลเรื่องภัยแล้ง ในหมู่ที่ 7 ได้ท าการขุดลอก ไม่ทราบว่า
ทาง อบต. ได้ประสานงานหรือไม่ อยากถามว่าจะแล้วเสร็จเดือนไหน เพราะชาวบ้าน
ต้องการใช้น้ า ขอฝากฝ่ายบริหารด้วย 

นายสังข์  จินดารักษ์ 
รองนายก อบต. 
(รักษาราชการแทนนายก อบต.) 

-  ชี้แจงและขอตอบปัญหาต่อสมาชิก ส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะอยู่ในแผนอยู่แล้ว ถ้า
โครงการใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนก็จะต้องแจ้งทางฝ่ายบริหาร 
ไม่อยากให้สมาชิกต้องกังวล เพราะอยู่ในแผนปฏิบัติงานของ อบต. อยู่แล้ว  

       ส่วนของสมาชิก ม.4 ที่ได้สอบถามเรื่องโครงการที่ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว    
คือ โครงการประปาที่ต้องขยายเขตในหมู่ที่ 4 และโครงการถนนคอนกรีต       
หมู่ที่ 4 สายปากควน ก าลังจัดซื้อจัดจ้างอยู่ตอนนี้  และโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม่ เราก  ได้ประกาศแล้วในตอนนี้   โครงการต่อไปคือ โครงการซื้อรถ
เก็บขยะ และถังใส่ขยะแบบพลาสติก บรรจุ 200 ลิตร เรื่ องนี้ก  ได้น าเรียน      
ผ่านสภาฯ ไปแล้ว ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่      
ผ่านมา เนื่องจากการบันทึกประชุมผิดพลาดอยู่  ส าหรับส่วนอ่ืนนั้นเรียบร้อย
หมดแล้ว เพียงแต่น าวาระการประชุมที่แก้ไขเพ่ิมเติม น าไปประกอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่นานคิดว่าคงจะได้ประกาศส าหรับซื้อรถขยะ และถังขยะ 
     ส่วนการด าเนินการโครงการต่าง ๆ เมื่ออนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากพัสดุ
จะต้องไปก าหนด ประกาศ ก าหนดราคากลางจากคณะกรรมการ เปิดซอง 
อาจจะใช้เวลาไม่นานประมาณ 2 อาทิตย์ คิดว่าจะได้ด าเนินการ 
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      ส่วนเรื่อง หลุม บ่อ และภัยแล้ง จะให้ทางรองนายกฯ ด ารงค์  ทองมะลิ  ชี้แจง
และในวาระอ่ืน ๆ ก็จะขอแจ้งโครงการวัยใส ที่สมาชิก ม.7 ชี้แจงไปแล้วนั้น 
เนื่องจากในวันพรุ่งนี้เราจะน าเด็กนักเรียนในเขตต าบลท่าเสม็ด ไปเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ หรือตามโครงการที่ว่าพาน้องท่องโลกกว้าง ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ติด
ภาระก็ขอเชิญ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 08.30 น. จะไปด้วยกัน พร้อมตั้ง อปพร. 
เรียบร้อย เพ่ือรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะใช้รถประมาณ 5 คัน โดยจะกลับมา   
ในวันอาทิตย์ เวลาบ่าย 3 โมง ขอแจ้งให้ผู้ปกครองมารับบุตรได้ 
     ส าหรับเรื่อง กีฬาสานสัมพันธ์ อยากให้ผู้ที่เล่นกีฬาได้ฝึกซ้อม ส่วนโปรแกรม  
การแบ่งสาย  จะให้เจ้าหน้าที่แจ้งอีกครั้ง 

นายด ารงค์  ทองมะลิ 
รองนายกฯ อบต. 

-  ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมาได้เดินทางไป อบจ.พบกับรองนายก อบจ.   
และขอแจ้งว่า ถนนชลประทานสายที่ 6 ซึ่งจริงแล้วจะด าเนินการเร็ ว ๆ นี้       
แต่เนื่องจากว่า รถที่จะด าเนินการยังติดภารกิจอยู่ที่ อ่ืน โดยจะด าเนินการ    
พร้อมกับถนนสายโยธา ชะอวด-ขอนหาด ซึ่งทางรองนายก อบจ. แจ้งว่าตอนนี้   
ยังขาดอุปกรณ์ เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมแล้ว  จะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด  เพราะมี
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านขาดน้ า และอยากให้สมาชิกเจ้งกับชาวบ้านว่าไม่กี่วัน    
ทาง อบจ. จะด าเนินการให้ เพราะตอนนี้ก าลังรอรถอยู่  

       ส่วนเรื่อง ประปา หมู่ที่  4 ก็ได้น าโครงการไปให้กับรองนายก อบจ.        
ส่วนท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ทาง อบจ. ก  ได้เข้าแผนไว้  ส่วนประปา ขอน าเรียน
ว่าบางหมู่บ้านเขียนค าร้องมาแล้ว แต่บางหมู่บ้านยังไม่ได้เขียนค าร้อง ส่วนเรื่อง    
ถมหลุมบ่อนั้น ต้องรอค าร้องอีก 3 หมู่บ้าน และจะด าเนินการตามที่เขียน        
ค าร้องมา   
     ส่วนภัยแล้ง  ทุกหมู่บ้านเดือดร้อน  ซึ่งตอนนี้ทางชลประทานได้ท าท่อ    
ลอดเหลี่ยมอยู่ที่ชลประทานสายที่ 2 น้ าอาจมาไม่ถึง อยากให้ช่วยกันแก้ไข     
และแนวทางในการแก้ปัญหา 
     ส่วนเรื่อง ขอขยายเขต ตอนนี้สมาชิกไม่จ าเป็นต้องเขียนค าร้องเอง 

นายสุพจน์  ชูถนอม 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 

-  ชี้แจง อยากให้รองนายกฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้น้ า เกี่ยวเนื่องกับภัยแล้ง     
ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ซึ่งพ้ืนที่ทั้งสองหมู่บ้านนี้ต้องการใช้น้ าทางด้านการเกษตร
เหมือนกัน  ซึ่งจากการที่ได้ประสานกับชลประทานบ้านเกาะร้าว ตอนนี้ไม่สามารถ  
ส่งน้ ามาได้  เนื่องจากก าลังด าเนินการสร้างท่อลอดเหลี่ยมที่ชลประทานสาย 6 
จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง 
     ส่วนการแก้ไขนั้น  ตามที่ได้คุยกันจะส่งน้ ามาทางชลประทาน สาย 2 ซึ่งอยู่      
ในต าบลเกาะขันธ์ โดยจะไหลมาทางควนดินแดงมาถึงสายเบี่ยง ซึ่งเป็นคูเล็ก ๆ หรือ
ช่องเล็ก ๆ แต่ก็ไม่เพียงพอในการระบายน้ าให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ได้ 
อยากขอให้ทางนายกฯ ขุดท่อให้ต่ าและเบิกทางระบายน้ าให้กว้างขึ้น เพ่ือให้น้ า
เพียงพอแก่ความต้องการ 
     ส่วนแนวทางที่ 2  นั้น ถ้าไม่สามารถปฏิบัติในแนวทางที่ 1 ได้ ก็ให้ระบาย
น้ ามาทางคลองอีเต้า ซึ่งเรียกกันตามประสาชาวบ้าน โดยน้ าจะไหลมาทางห้วย
ลึกเข้ามาทางบ้านผู้ใหญ่ทอง แต่ต้องใช้ท่อพญานาค เพ่ือสูบน้ าจากคลองบ้าน 
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 ห้วยลึกเข้ามาในคลองชลประทาน สาย 6 เพื่อช่วยชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7    
นี่คือ แนวทางที่ 2 ก็ขอความกรุณาช่วยจัดซื้อท่อพญานาค  ส่วนเรื่องเครื่องและค่า
น้ ามันชาวบ้านจะออกเอง ส าหรับท่อพญานาคนั้นจะใช้สองตัว ขอบคุณครับ 

นายกุลเดช  ยมพมาศ 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 

-  มีเรื่องเกี่ยวกับถนนที่จะซ่อมแซม ซึ่งถนนที่เป็นหลุม ไม่ทราบว่าจะต้องเขียน  
ค าร้องหรือไม่ เพราะมีแต่เกรดบดอัดอย่างเดียว 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
เลขานุการสภา อบต. 

-  ชี้แจง เรื่อง การลากิจ หรือลาป่วย  ให้สมาชิกได้เข้าใจ ซึ่งตามระเบียบแล้ว   
ลาได้  แต่ต้องมีหนังสือ ถ้าลาป่วยก็ให้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วย  วันนี้ได้มี
สมาชิกได้ลาประชุม 3 ท่าน แต่ไม่มีหนังสือลาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการลา
แบบนี้ผิดระเบียบ ถือว่าสมาชิกที่ลาวันนี้เป็นการขาดประชุมครับ  ขอแจ้ง        
ให้ทราบต่อไป ถ้าหากสมาชิกท่านใดจะลาก็ต้องมีหนังสือด้วย ลาด้วย ถ้าป่วย     
ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย  ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ถือว่าขาด    
ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

นายด ารงค์  ทองมะลิ 
รองนายกฯ อบต. 

-  ชี้แจงว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกอภิปรายเรื่องการท างานล่าช้า      
จึงอยากชี้แจงว่า ถ้าช้าเกี่ยวกับการบันทึกวาระการประชุมสมาชิกจะว่าอย่างไร  
แต่ถ้าช้าที่พนักงานตรงนี้จะขอด าเนินการเอง ในกิจการของสภาฯ อยากให้เราได้
ช่วยกัน เพราะเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 

นายพิมาน  ประกอบบุญ 
เลขานุการสภา อบต. 

-  ชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ยอมรับครับว่าผิดพลาด ขอรับผิดชอบตรงนี้ 
ต่อไปก่อนจะส่งพิมพ์นั้นจะให้ทางคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมได้ตรวจ
ก่อน ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์เพ่ือแจกจ่ายสมาชิกในคราวต่อไป 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

นายอภิคม  ขวัญมิ่ง 
ประธานสภา อบต. 

-  ชี้แจงว่าทุกเรื ่อง อยากให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะสภาฯ นั้นส าคัญ        
ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับสภาฯ ถ้าไม่มีสภาฯ ก็ไม่มี ส.ส. ไม่มีองค์กร เพราะฉะนั้น 
สภาฯ ทุกสภาฯ ส าคัญที่สุด เพราะจะต้องครอบคลุมเรื่องกฎหมาย งบประมาณ
ต่าง ๆ ต้องผ่านสภาฯ ถ้าพนักงานคนใดหรือสมาชิกท่านใดไม่เห็นความส าคัญ   
ของสภาฯ ถือว่ามีความผิดครับ ทุกคนต้องเคารพสภาฯ ตามที่ได้ชื่อว่า สภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติที่ว่า ผู้ทรงเกียรติ ก็เพราะว่าทุกคนเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับ
การเลือกตั้งมา โดยชาวบ้านไว้วางใจเลือกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนชาวบ้าน        
ชุดที่ท่านใส่วันนี้ ชาวบ้านไม่ได้ใส่ เพราะถ้าชาวบานน าชุดนี้มาใส่มีความผิดครับ 
ฉะนั้น ผมเองคิดว่าท่าน คือ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เราก็มาประชุมกัน
พอสมควร ซึ่งอยู่ในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก และขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้
เข้ามาเขียนค าร้องในวันที่ 17 ก.พ. 58 เกี่ยวกับปัญหาชาวบ้าน ส าหรับวันนี้    
เราก็ได้มาประชุมกันก็พอสมควร ถ้าสมาชิกไม่มีใครอภิปราย ก็ขอปิดประชุม     
ไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 
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