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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  11 ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจําป 2562 และไดอานประกาศอําเภอกันตัง เรื่อง เปดประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2562 ตอท่ีประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาเสนอใหท่ีประชุมสภาฯ รับรอง เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 7 หนา ประกอบดวย  การกําหนด
สมัยประชุมสามัญประจําป 2562  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562  แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร เครื่องพนหมอกควันฯ  การขออนุมัติใหความเห็นชอบโครงการจัดท่ีดินเพ่ือ
อยูอาศัยใหกับชุมชนบานควนตุงกู  โดยมีนายเอกชัย  ชาวนา  หัวหนาสถานีปาชายเลน
ท่ี 20 เขารวมประชุม รายละเอียดก็ตามรายงานการประชุมท่ีสงใหกับสมาชิกเปนการ
ลวงหนาไปแลว  ถาทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติม   ก็สามารถนําเสนอตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุม ไมทราบวามีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมี  
ประธานสภาฯ            ก็ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองครับ    
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง    
ประธานสภาฯ            การจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 

การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติจะพิจารณา 3 วาระ คือ  วาระท่ี 1 รับ
หลักการ  วาระท่ี  2 แปรญัตติ  วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง    
   การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 

หลักการ ใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เหตุผล  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน   
และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ซ่ึง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  
จึงตราขอบัญญัตินี้ 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก 
เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก วาดวยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลละองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 
๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๔๑  และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
บางสัก และนายอําเภอกันตังจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ รายละเอียดขอใหทานปลัด
ไดชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญทานปลัด 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ขออนุญาตทีประชุมนําเสนอรายละเอียดราง

ขอบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ซ่ึงขอบัญญัติฉบับนี้จะ
ใชบังคับ 2 เรื่อง คือ เรื่องสิ่งปฏิกูล เชน อุจจาระ หรือสิ่งโสโครกตาง ๆ และเรื่องของ
ขยะมูลฝอย เชน เรื่องขยะ ซ่ึงตองออกใหครอบคลุมท้ัง 2 เรื่อง ตามขอบัญญัติมีอยู
ดวยกัน 28 ขอ  

 ขอท่ี 1  เปนชื่อของขอบัญญัต ิ
 ขอท่ี 2 การบังคับใช ตั้งแตวันท่ีถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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 ขอท่ี 3 ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีตราไวแลว หรือชึ่งขัดหรือแยง
กับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

 ขอท่ี 4 เชน คําจํากัดความ รายละเอียดท่ีปรากฏในแตละขอ  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบางสัก  ไดเสนอรายละเอียด ของแตละขอตอท่ีประชุมในสวนของคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติ ก็มีอัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เชน คาเก็บและอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ ลูกบาศกเมตรละ 250 บาท  
- คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 500 ลิตร 

-  คาเก็บวันหนึ่งไมเกิน  20 ลิตร   เดือนละ 40 บาท  
-  คาเก็บถาเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร  เดือนละ 60 บาท  
ตามรายละเอียดนะคะ 

- การเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานท่ี
ซ่ึงมีมูลฝอยมาก (เกิน 50 ลิตร/1วัน ข้ึนไป วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือน
ละ 500 บาท  ถาเกิน 1 ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 2,000 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 5,000 บาท ก็อยากใหทางสมาชิกไดพิจารณา
รายละเอียดวาเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือไม ขอบคุณคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ขอเชิญคุณสุวิทย  ทองชนะ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1  กระผมนายสุวิทย ทองชนะ ส.อบต.ม.1 ไมทราบวาหากเปนขยะแบบอ่ืน เชน เศษผัก  

กระปอง จะนับเปนลิตรไดอยางไรเพราะในขอบัญญัติท่ีไดแจกใหกับสมาชิก อัตรา
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยเก็บเปนลิตร ของบางอยางท่ีนับเปนลิตรไมไดจะทําอยางไร 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทย ครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. การคิดอัตราคาธรรมเนียมท่ีเปนลิตร เราได 

ดําเนินการตามกฎกระทรวง วิธีคิดจะมีสูตรการคํานวณโดยการเทียบหนวยวัดจากกิโล
มาเปนลิตร  ...ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด ขอเชิญทานเชษฐ สุวรรณสุข ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6    กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง    
   การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตามท่ีได 

รางขอบัญญัตินี้ข้ึนมา ก็มีคาเก็บและขนอุจจาระ คาเก็บและขนมูลฝอย รางขอบัญญัตินี้
ดีหรือไมดี ขอใหสมาชิกไดชวยกันพิจารณา เราตั้งขอบัญญัตินี้ข้ึนเพ่ืออะไร เชน เรื่อง
ของความสะอาดเรียบรอย ตอไป อบต.ก็ตองมีขนาดท่ีใหญข้ึน สวนการเก็บอัตรา 
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คาบริการสูงหรือต่ําเกินไป ยกตัวอยางของตลาดนัด ผมยังไมทราบรายละเอียดมากนัก 
อยากใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย เรื่องขยะมูลฝอยเราเองก็ไดรณรงคกับชาวบาน
มาตลอด ตอนนี้ชาวบานเก็บกันเอง ท้ังขยะเปยก ขยะแหง  อยากใหสมาชิกตรวจสอบ
รายละเอียดใหดี สําหรับกระผมเองคิดวาเปนเรื่องท่ีดี เพราะจะไดมีกฎเกณฑท่ีเปนตัว
ควบคุมได 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ  สุวรรณสุขครับ  ขอใหชวยกันตรวจสอบดูกอนนะครับ  
ประธานสภาฯ  ในฐานะท่ีเราเปนตัวแทนของชาวบาน ขอเชิญทานปลัดครับ 
นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต. ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการดําเนินการ

หลังจากไดประกาศใชขอบัญญัติแลว  ก็จะใหครัวเรือนท่ีมีความประสงคจะใชให อบต.
ไปเก็บขยะให  ใหมาเขียนคํารอง และทําบันทึกรายครัวเรือน คือ ขยะในครัวเรือนตองมี
การคัดแยกประเภทขยะ อบต.เก็บเฉพาะท่ีเผาไดหรือทําลายไดเทานั้น  สวนขยะท่ีขาย
ได ใหเจาของบานเก็บไวขาย และเศษอาหารก็ไดมีการรณรงคใหทุกครัวเรือนทําถังขยะ
เปยกเหมือนท่ี อบต. ไปขุดใหบานผูนํา  ฝากผูนําเราไปชวยประชาสัมพันธใหดวย  ซ่ึง
อันนี้การจัดการขยะเปยก อบต.บางสัก  ตามรายก็ครบ 100 % แลว  ฝากทางผูนําชวย
ประชาสัมพันธใหกับชาวบานไดทําถึงขยะเปยกดวยนะคะ เผื่อวาจะมีการสุมตรวจ เม่ือ
ทําบันทึกแลวในการเก็บถาปรากฏวาบานไหนท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลง เราก็จะยกเลิก 
และไมเก็บขยะบานนั้น สวนท่ีตลาด บอเลี้ยงกุง  ก็จะเชิญมาประชุมทําขอตกลงดวย  
แตตอนนี้ ท่ีบอกุงไมทราบวาท่ีบริเวณไหนเอาขยะมาท้ิงโดยไมมีการคัดแยก ก็เปนปญหา
มากท่ีเตาเผา  การจัดการขยะเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาไมใชวา พอซ้ือรถขยะแลว จะแกไข
ปญหาขยะได การแกไขปญหานี้ได อยูท่ีจิตรสํานึกของคน สวนคาธรรมเนียม 40 บาท 
อยากฝากทางสมาชิกคะ วาเหมาะสมหรือไม เดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบกับตําบล
ใกลเคียงคะ ขอบคุณคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ขอเชิญคุณเชษฐ  สุวรรณสุข 
ประธานสภาฯ 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6   กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  ผมขอเพ่ิมเติมนะครับ อยากใหทําความ

เขาใจกับชาวบาน เพราะมีท้ังขอดีและไมดี อยากใหอธิบายกับประชาชนในพ้ืนท่ีวาทําไม
เราตองออกขอบัญญัตินี้ อยากใหทําความความเขาใจกับชาวบานกอน และจาก
ประสบการณท่ีผมไดเห็นมาตอนนี้ทางโรงเรียนในอําเภอเขาก็ไมมีถังขยะ เพราะชวยกัน
ทําตามนโยบายของรัฐบาล ลดขยะแตตนทาง นักเรียนนําขยะกลับบาน ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ สุวรรณสุข  ขอเชิญคุณถนุครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3 กระผมคิดวาถามีขอบัญญัตินี้นาจะเปนการดี 

เพ่ือจะไดบังคับใชในสวนท่ีมีขยะเปนจํานวนมาก เชน ทาเรือควนตุงกู บริเวณสะพาน  
กลุมประมง ตอนนี้ก็มีปญหากันอยู ขอบคุณครับ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานถนุ นี่ก็เปนปญหาใหญ  บริเวณทาเทียบเรือควนตุงกู  ชาวเกาะมุกเอา 
ประธานสภาฯ ขยะมาท้ิงท่ีหัวสะพาน ถามีขอบัญญัตินี้ก็นาจะดี  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะอภิปราย

เพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ  ขอเชิญคุณโสภณ ครับ 
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3 สวนใหญนักทองเท่ียวสงสัยวาทําไมท่ี

ทาเรือควนตุงกูไมมีถังขยะ หรือถังขยะท่ีแยกประเภทของขยะไวท่ีหัวสะพาน  กระผม
เองก็เห็นแลววาท่ีทาเรือควนตุงกูตอนนี้สกปรกมาก ประชาชนไมเขาใจวาเปนนโยบาย
ของรัฐบาล ผมอยากใหทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีและปลูกจิตสํานึกใหกับ
ประชาชน ผมคิดวาการมีขอบัญญัตินี้นาจะดี และใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง   

 นาจะยากสักนิดในระยะแรกแตตอไปนาจะดีข้ึน ผมขอฝากไวแคนี้ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณครับ ทานปลัดชวยหาวิธีการนะครับ  หากไมมีใครอภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  กระผมขอความเห็นชอบ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
   5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง    
   การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 สมาชิกทานใดรับหลักการแหงราง 

ขอบัญญัติโปรดยกมือครับ 
  

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการ จํานวน 10 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา)  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
ประธานสภาฯ  เรื่อง  การควบคุมการล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562  
 ขอเชิญบริหารครับ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
 5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

เรื่อง  การควบคุมการล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
หลักการ ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
เหตุผล  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ  
ประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําได
โดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้  รายละเอียดขอใหทานปลัดไดอธิบาย
เพ่ิมเติมนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณนายก ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. สําหรับระเบียบวาระท่ี  

5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
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เรื่อง  การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562  การออกขอบัญญัตินี้ก็เนนเรื่อง
ของสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี  เพ่ือใหโรคพิษสุนัขบาหมดไป
ภายในป 2563  รายละเอียดของขอบัญญัติมีอยูดวยกันท้ังหมด 22 ขอ  และได
นําเสนอรายละเอียดแตละขอแหงรางขอบัญญัติฯ ตอท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญนะครับ   
ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

เรื่อง  การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 ขอใหสมาชิกไดชวยกันพิจารณาดู  
กอนรับหลักการ ขอเชิญคุณถนุนะครับ 
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3  กระผมขอแสดงความคิดเห็น เรื่องการจด 

ทะเบียนสุนัขและแมว นาจะจดใหหมดกับสัตวทุกประเภท ไมวาจะเปนหมู ไก เปด             
นะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณ คุณถนุ นะครับ ขอเชิญคุณทานสุธร   
ประธานสภาฯ 
 

นายสุธร  ขวัญเพ็ชร เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1 กระผมนายสุธร  ขวัญเพ็ชร ส.อบต.ม.1  บทกําหนดโทษในขอ 21 ผูใดฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ถือวาเปนความผิด ปรับไมเกิน 25 ,000 บาท  สัตวเลี้ยงกับ
สัตวบริโภคตองพิจารณาอยางไร 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุธรครับ ขอเชิญทานนายกครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ครับ ในการออก 

ขอบัญญัติแตละตัวตองมีท้ังขอดีและขอเสีย ขอใหดูสิ่งท่ีเปนประโยชนแกชาวบานมาก
ท่ีสุด เราตองมองสิ่งท่ีดีกวาเพ่ืออนาคต วันกอนกระผมเองก็ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน 
ของกรมสงเสริมฯ   สุนัขกัดคนสุนัขไมมีเจาของ เราจําเปนตองนําเสนอเพ่ือจะไดทราบ
ขอมูลและเตรียมมาตรการในการควบคุม การท่ีเราไดทราบขอมูลเพ่ือจะไดจัดเตรียม
วัคซีน ผมเองอยากให ส.อบต.ชวยกันพิจารณา  การท่ีเราออกขอบัญญัติ เพ่ือทุกคนจะ
ไดมีมาตรการเดียวกัน   หากผูใดฝาฝนหรือไมกระทําตาม ทางเราก็มีขอบัญญัติ                 
เราสามารถปรับไดตามระเบียบ  จึงตองนําเขาสภาเพ่ือใหสภาไดพิจารณา อยากให
สมาชิกชวยกันพิจารณานะครับจุดใดตองการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม อยากใหทุกทาน
ชวยกันพิจารณาสิ่งดี ๆ ใหกับตําบลของเรา ขอบคุณครับ               

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ตามท่ีทานสุธร ขวัญเพ็ชร  ถามวาคาปรับคิดกันอยางไร 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. ตามท่ีทานถนุ เพ็ชรฤทธิ์  ใหข้ึนทะเบียนสัตวทุก 

ประเภท ในสวนของ อบต. เองก็มีแตในสวนของโรคพิษสุนัขบา  สัตวอ่ืนเปนความ
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว  เราทําตามอํานาจหนาท่ีตาม พรบ. บทกําหนดโทษ ท่ีปรับ
ไมเกิน 25,000 บาท อางอิงคาปรับตาม พรบ.สาธารณสุข แตตัวท่ีเรารางนี้เปนของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนหา             
พันบาท 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัด  ขอเชิญทานเชษฐ  สุวรรณสุข ครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ในการข้ึนทะเบียนสัตวผมเห็นดวยครับ        

เราสามารถปองกันโรคพิษสุนัขบาได โรคพิษสุนัขบาไมไดเกิดข้ึนกับสุนัขและแมวเทานั้น
บางครั้งกับวัวก็เกิดได เขตหามเลี้ยงสัตว กระผมเห็นในสนามของ อบต.เราอาจจะเขียน
ติดเปนเขตหามเลี้ยงสัตว แตอาจจะอนุโลมใหปลอยไดหากไมมีภารกิจในสนาม เชน การ
แขงขันกีฬา หากเราเขียนเปนเขตหามเลี้ยงสัตวเดี๋ยวอาจจะเปนประเด็นกับ อบต.อีก 
กระผมขอแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ  สุวรรณสุข ขอเชิญทานรองบุญเลิศครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รอง นายก อบต. กระผมนายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร รองนายก อบต. สําหรับขอบัญญัติตัวนี้กระผมขอเสริม

ทานนายกสักนิดนึงนะครับ  ขณะนี้ยังเปนแตรางหลักการ ขอใหสมาชิกไดกลับไป
ตรวจสอบยอนดู สวนไหนท่ีจะเปนประโยชนแกชุมชนของเรา ตรงนี้สามารถแกไข
เพ่ิมเติมได สุนัขและแมวจากปญหาท่ีพบ มีท้ังเปนอันตรายตอผูใชรถใชถนน ตามท่ีเรา
พบเจอ ไลกัดบาง รถชนสุนัขบาง พอเกิดเหตุการณข้ึนแลวไมมีเจาของ ไมมีคน
รับผิดชอบ ขอใหสมาชิกไดชวยกันดูและตรวจสอบดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองบุญเลิศครับ ขอฝากสมาชิกทุกทานนะครับ ขอใดท่ีดูแลวยังติดตรงไหน 
ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกไดชวยกันแกไขไดนะครับ กระผมขอความเห็นชอบ ในวาระท่ี 1 ข้ันรับ 

หลักการ 5.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง    
   การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 สมาชิกทานใดรับหลักการแหงราง 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เรื่อง การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.
2562  โปรดยกมือครับ 

  

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการ จํานวน 10 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา)  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
ประธานสภาฯ  เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562  
 ขอเชิญบริหารครับ  
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นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
   5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562   

หลักการ  ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 
เหตุผล ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตองคการ  

บริหารสวนตําบลบางสัก ซ่ึงอาจแพรระบาดไดโดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก จึงเห็นเปนการจําเปนท่ีตองควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ของยุงลาย อันไดแก มูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได เชน เศษกระปอง กะลามะพราว ยาง
รถยนต และเศษภาชนะอ่ืนๆ เปนตน รวมท้ังแหลงน้ํา ท่ีอาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน
กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบานเรือน ซ่ึงหากไมมี   

 การดูแลเปลี่ยนน้ําเปนประจําทุกวันหรือใสสารเคมีก็จะเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลาย 
 จึงตราขอบัญญัตินี้  รายละเอียดขอใหทานปลัดไดอธิบายเพ่ิมเติมครับ  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. สําหรับระเบียบวาระท่ี  
   5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562 ก็ไดดําเนินการตาม พรบ.
สาธารณสุข จึงไดยกรางขอบัญญัตินี้ข้ึน โรคไขเลือกออก หากไมรีบรักษาโดยเรงดวน 
อาจจะทําใหเสียชีวิตได เราไดรณรงคไปแลวแตการรณรงคอยางเดียวไมสามารถลด
ไขเลือดออกได เราจึงตองออกขอบัญญัติควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย และรายละเอียด
สวนมากในขอบัญญัติ อสม.ก็ไดรณรงคอยูแลว ขอบัญญัตินี้ก็ถือเปนตัวชี้วัดของกรม
สงเสริมดวย 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ กระผมคิดวาเปนเรื่องท่ีดีตอประชาชนตําบลบางสัก ไมทราบวา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะอภิปรายขอเชิญนะครับ หากไมมีผูอภิปราย กระผมจะขอมติท่ีประชุม  

ข้ันรับหลักการ 5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
บางสัก เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562 สมาชิกทานใดรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย พ.ศ.2562  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติรับหลักการ จํานวน 10 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา)  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ตอไปก็เปนวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญปลัดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ คณะบริหาร ทานสมาชิก หัวหนาสวนราชการ ขออนุญาต 
ปลัด อบต.  ชี้แจง ในการพิจารณาวาระท่ี 2 – 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 
ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภา 
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ทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ี
อยูในท่ีประชุม จะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการ
พิจารณา วาระท่ี 2 และ 3 ก็ใหท่ีประชุมเสนอวาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม 
ถาพิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ใหผูบริหาร หรือสมาชิกสภาหนึ่งในสามท่ีมีอยู ณ       
ท่ีประชุมแหงนี้เสนอได ( 4คน )  ก็ขออนุญาตชี้แจงขอระเบียบแคนี้คะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเลขาสภาครับ  ขอเชิญทานรองบุญเลิศครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก หัวหนาสวนราชการ กระผมนายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร 
รองนายก อบต.  รองนายก อบต.บางสัก กระผมอยากใหลองพิจารณาใหดี ไดกลับไปทบทวน  หากแปร 

ญัตติในครั้งหนาจะดีกวาหรือไม ขอใหชวยกันทบทวนครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ สมาชิกทานอ่ืนเห็นเปนอยางอ่ืน ก็ขอเชิญครับ ถาไมมีสมาชิกเสนอเปนอยางอ่ืน  
ประธานสภาฯ   ท่ีประชุมก็จะพิจารณาวาระท่ี สองในครั้งหนา โปรดยกมือครับ  
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ คณะบริหาร ทานสมาชิกสภา ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 
ปลัด อบต. ก็ใหทีประชุมตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือจะใหชุดคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ทําหนาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงประกอบดวย 

1. นายสุวิทย  ทองชนะ      เปนประธานกรรมการ 
  2. นายพิเชษฐ  อัตกลับ      กรรมการ 
           3. นายโสภณ  ดําแกวหลอ  กรรมการและเลขานุการ  
 ขอหารือท่ีประชุมคะ สวนวันเสนอคําแปรญัตติ หลังจากท่ีประชุมมีมติรับหลักการไม

นอยกวา 24 ชั่วโมง ก็ขอหารือท่ีประชุม จะเสนอใหเปนวันท่ี 22 มิถุนายน 2562  
ทานสมาชิกทานใดจะเสนอคําแปรก็ใหยื่นตอคณะกรรมการในวันท่ี 22 มิถุนายน 
2562 นะคะ  สวนวันประชุมแปรญัตติก็เสนอใหประชุมในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
คะ ขอหารือท่ีประชุมคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ สมาชิกสภามีความเห็นเปนอยางไร จะใหเปนกรรมการชุดเดิมหรือไม 
ประธานสภาฯ   
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2 กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2 ขอเสนอชุดเดิมครับ และกําหนดวันเสนอคํา

แปรในวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ครับ  ตามท่ีฝายเลขาหารือครับ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมหรือเห็นเปนอยางอ่ืนขอเชิญนะครับ  
ประธานสภาฯ  หากไมมีถือวามติท่ีประชุมใหเปนกรรมการชุดเดิมนะครับ และถาสมาชิกจะแปรญัตติก็

เสนอคําแปรในวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 นะครับ และการประชุมครั้งตอไป ในวาระท่ี 
2 ข้ันแปรญัตติ กําหนดในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ครับ 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ สมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุมขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณ  
ประธานสภาฯ  พิเชษฐ ครับ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ขอฝากทานประธานสภาไปยังคณะบริหาร  

ถนนสายปาแก – ไรน้ําเตา บริเวณบานนาย...... อยากใหเขาไปดู  น้ํากัดเซาะเปนทาง  
ชาวบานเดือดรอน รถสัญจรไปมาลําบาก โดยเฉพาะรถบรรทุกน้ํายาง คว่ําเสียหาย 
ขอใหชวยลงไปดูแลตรวจสอบดวยนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานพิเชษฐครับ ขอเชิญคณะบริหาร 
ประธานสภาฯ  
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.   นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต. ครับตอนนั้นไดไปสํารวจแลว  ไดขอ  

งบประมาณและเครื่องจักรของ อบจ. หนังสือท่ีสงไปยังไมมีการตอบรับ สืบเนื่องมาจาก
ผูประสานงาน ผอ.กองชางไดเสียชีวิต  เชนสายเขาพลู – สายใน ไดมอบผูชวยชางไป
สํารวจ และทําประมาณการประมาณ 32 ,000 บาท ใชแม็คโครวางทอ คสล.เพ่ือไมให
น้ําไหลบนถนน ตองดําเนินการทุกหมูบาน ตองประมาณการใหม เพราะหลังจากฤดูฝน
ท่ีผานมาถนนชํารุดเสียหายไปมาก 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณรองประทีป นะครับ ตอนนี้ทุกหมูบานรอรถของ อบจ.อยูนะครับ  และทาง  
ประธานสภาฯ  อบจ.ก็ยังไมตอบรับ หลุมบอจึงมากข้ึนเรื่อย ๆ ของเชิญทานรองบุญเลิศครับ  
 

นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.  นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร  รองนายก อบต. ตามท่ีรองประทีป ไดกลาวมาถนนเกือบทุก 

สายมีปญหา คณะบริหารเองก็กําลังดูอยูเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข ขอบคุณสมาชิก
ทุกทาน หากเกิดปญหาก็ใหเก็บขอมูลมา เพราะระยะหลังนี้ฝนมากข้ึน  ซ่ึงเราเองก็ตอง
ลงไปดูเพ่ือประมาณการใหม ของหมูท่ี 2 หัวสะพานบางสัก – เขาพลู  อยากใหสมาชิก
ไปดู ความตองการความเดือดรอนของชาวบาน ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองบุญเลิศครับ  ขอเชิญคุณสุวิทยครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1 กระผมนายสุวิทย ทองชนะ ส.อบต.ม.1 โครงการถนนหินผุ สายนาตนทวย วางทอ 

คสล. ท่ีทางปกครองทําไว งบประมาณ 200 ,000 บาท เอาหินผุมาเขาเอาปูนซิเมนต
มา ลูบๆ ทาๆ ตอนนี้ก็ชํารุดรถวิ่งผานไมได ฝากทางบริหารดวยครับ ในการซอมแซม  
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทยครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  ปลัด อบต. โครงการนี้ถาดูแลวนาจะอยูในประกันสัญญาของ 

ผูรับจาง จะประสานกับทางอําเภอใหคะ วามีหลักประกันหรือไม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอเชิญคุณสุวิทยครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1 กระผมนายสุวิทย ทองชนะ ส.อบต.ม.1 เทาท่ีทราบมาเปนของมหาดไทย แตไมทราบวา

มาทางอําเภอ หรือ ทางกํานัน ผูใหญบาน 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทยครับ ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก โครงการนี้เปน 

โครงการของอําเภอ ของฝายปกครอง  สวนตรงนี้การทําถนนของราชการจะตองมี
หลักประกันสัญญา ผมจะไปสอบถามและติดตามผูนํา กํานัน เพ่ือประสานงานใหตรงนี้
สามารถใชได พรุงนี้ผมจะสอบถามท่ีอําเภอใหนะครับ ในสวนของคุณพิเชษฐไดชี้แจงไป
แลวนะครับ  ผมขอเวลา 2 วัน ประสานเรื่องรถเครื่องจักรของ อบจ. และในพ้ืนท่ีตําบล
บางสักชวงนี้เปนหนาฝนเปนหลุมเปนบอเยอะ นายกเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ ผมเองก็
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีนําปญหาของพ่ีนองในพ้ืนท่ีมาชวยกันแกไข ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอฝากคณะบริหารนะครับ เรื่องถนน น้ํา ไฟ ไมทราบวา  
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไมมีนะครับ เวลาก็สมควรแลวกระผม  

นายสวาสดิ์  สะหมาด ประธานสภา ขอปดการประชุมครับ ขอบคุณสมาชิกและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   15 .30 น. 

ลงชื่อ       ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

    ลงชื่อ            ประธานกรรมการ 
                                                   (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 

       ลงชื่อ     กรรมการ   ลงชื่อ           กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                               (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
 

    ลงชื่อ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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