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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  10 ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 เนื่องจากมีเรื่องคางการพิจารณา ขอบัญญัติ  กระผมขอ
ดําเนินการตามระเบียบวาระครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด แจงเรื่องการลาของทานนายก อบต.  มีภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได  และแจง   
ประธานสภาฯ  การลาของสมาชิก อบต. 2 ทานคือ คุณวิลาท ลาวเพ็ชร  และคุณพิเชษฐ อัตกลับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ครั้งท่ีแลว เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 /2562 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 เนื่องจากรายงานการประชุมยังไมเรียบรอย อยูระหวางการตรวจ             
จึงขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอใหทีประชุมรับรอง ในการประชุมครั้งตอไปคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุมยังไมเรียบรอย ขอใหรับรองในครั้งตอไปครับ 
ประธานสภาฯ            
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
4.1 พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พ.ศ.2562   
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตต ิ
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 
เรื่อง การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562 
ในระเบียบวาระท่ี 4 สืบเนื่องจากท่ีสภาใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และท่ีประชุม
ไดกําหนดวันเสนอคําแปรญัตติ วันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ขอเชิญประธานกรรรมการ
แปรญัตติครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมนายสุวิทย   ทองชนะ  ประธานกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการ  

บริหารสวนตําบล กระผมขอรายงานผลคณะกรรมการดังนี้ ครับ 
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ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันท่ี 22  มิถุนายน 2562  และเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ปรากฏวาไมมีสมาชิก และคณะบริหาร เสนอคําแปรญัตติ  
และแกไขรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลแตอยางใด  

คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดประชุมพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลเสร็จเรียบรอย  เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2562 ซ่ึงผลการพิจารณามี
มติ ใหคงรางเดิมโดยไมมีการแกไข และนําเสนอตอสภา องคการบริหารสวนตําบลบาง
สัก เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตอไป 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทย ครับ  ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ตามรายงานของ 
ประธานสภาฯ             คณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีผูแปรญัตติและไมมีการแกไขรายละเอียดแหงรางขอบัญญัติ 

ดังกลาวครับ  กระผมก็จะพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติตอไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางสัก พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ            วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 
   5.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  

5.2 การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
5.3 การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ในการพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ในวาระนี้จะไมมีการอภิปรายใด ๆ ท้ังสิ้น 
ประธานสภาฯ            กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบแหงรางขอบัญญัติ           

องคการบริหารสวนตําบลบางสัก เรื่อง 
   5.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 

5.2 การควบคุมการลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
5.3 การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2562 

   โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติใหความเห็นชอบ  จํานวน 9 ทาน งดออกเสียง 1 ทาน ประธานสภา  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ ส.อบต.ม.3  กระผมขอย้ําเรื่องเกา ๆ เรื่องการขุดลอกคู 

ท่ีควนตุงกูท่ีผานมา ขอบคุณรองประทีปท่ีเปนเรี่ยวแรง ท้ังรวมประชุมรวมลงพ้ืนท่ี  แต
ไมรูวาทําไม ขณะนี้ทางหลวงยังไมดําเนินการ  เม่ือ 2 -3 วันกอน ฝนตกหนัก กระผม
เองก็ถูกชาวบานตอวาหนัก มีการลงโพสในสื่อออนไลน ซ่ึงกรณีดังกลาวเกิดมาจากฝน
ตกหนักน้ําระบายไมทัน ทวมมาก ทางหลวงมาประชุมแลว วาจะมาดําเนินการ  แตทํา
ไมถึงวันนี้ยังไมเขามาดําเนินการ ตอนนี้ชาวบานพรอมท่ีจะรื้อทอแลว กระผมขอฝาก
ดวยครับ  เรื่องท่ี 2 เรื่องไฟฟาแสงสวาง  ดับเกือบท้ังหมดแลว ขอฝากดวยนะครับ ผม
เองก็จะตรวจสอบเพ่ือแจง อบต.แตมีภารกิจทุกครั้ง ไมมีเวลาเลย  กระผมจะขอเรียน
ถามบริหาร พอมีขาวคราวไฟฟาแสงสวางริมทางของทางหลวงท่ีจะกอสรางตอจาก                 
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น้ําราบ ไปจนถึงเขตสิเกาหรือไม ผมเองก็เคยไดยินขาว ไมทราบวาจะมีขาวคราวเรื่องนี้
บางหรือไม พ้ืนท่ีหมูท่ี 3  เพราะในพ้ืนท่ีหมูบานอ่ืน  มีไฟฟาแสงสวางริมทางถนนสาย
หลักของทางหลวง เกือบตลอดสาย ยกเวนพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 ครับ กระผมขอฝากทางคณะ
บริหารประสานดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณครับ ขอเชิญคุณ นรินทร  เองฉวน  ครับ 
ประธานสภาฯ             
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.4  กระผมนายนรินทร  เองฉวน  ส.อบต.ม.4 กระผมขอฝากเรื่องถนน ตอนนี้ฝนตกหนัก  

ปญหาถนนก็เกือบทุกหมูบาน ถนนเปนหลุมบอ และเปนรองลึกมาก ของหมูท่ี 5 ก็สาย
ควนกลาง เปนรองลึกมากแลว ผมขอฝากทางบริหารวาใหดําเนินการ การซอมแซมไป
กอน ไมตองรอรถเกรด  อีกเรื่องตอนนี้หมูท่ี 5 ไขเลือดออกระบาดเปนรอบท่ี 2 แลว มี
เจาหนาท่ี อบต.ไปฉีดพนหมอกควัน ประมาณ 10 ครัวเรือน  ตอนนี้เครื่องพนอยูท่ีหมูท่ี 
5 ผมขอใหมีการฉีดพนหมอกควันทุกหมูบาน นะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณคุณนรินทร  ขอเชิญคุณอารีครับ 
ประธานสภาฯ             
 

นางอารี  ทองนวล เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  ดิฉันนางอารี  ทองนวล ส.อบต.ม.6 ดิฉันขอหารือเรื่องคูระบายน้ําท่ีบานนายสม  ถนน 

ไมมีคูระบายน้ํา พอฝนตกน้ําก็ขัง อยูบริเวณนั้น ตอนนี้เปนแองลึกแลว ฝากทางคณะ  
บริหารพูดคุยกับเจาของท่ีดินบริเวณนั้นใหวางทอระบายน้ําใหดวยคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณคุณอารีครับ ขอเชิญคุณเชษฐ สุวรรณสุขครับ 
ประธานสภาฯ             
 

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

ดูแลประมาณราคาแลวก็รอซอมแซม  ตอนนี้สายเขาพลู ซ่ึงเปนสายหลัก สมาชิก อบต. 
โดนหนัก มีการโพสข้ึนสื่อรุนแรงมากก็แจงใหสมาชิกทราบ ก็ขอขอบคุณทานรองท่ีได
แจงไปวา ตอนนี้กําลังอยูระหวางดําเนินการ ไดผูรับจางแลว ผมก็ฝากถึงสภา จากท่ี 
อบต.ไดไปรวมแขงขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส ผมเองนอยใจทานประธานและทานรอง
ประธานท่ีไมไดไปรวมเปนกําลังใจดวย  ผมเองในนามสมาชิก และเจาหนาท่ีทุกคนอยู
รวมกันจนดึกดี่น เพ่ือองคกรของเรา กีฬาท่ีไดรางวัลก็กีฬาฟุตบอลหนวยงานชาย 
ตะกรอ วอลเลยบอล ประชาชน ซ่ึงปนี้ของ อบต.บางสักไดถวยรางวัลมากท่ีสุด ผมเองก็
ดีใจและขอขอบพระคุณทุกทานนะครับ  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ สุวรรณสุขครับ  ผมเองก็ตองขอโทษดวยปนี้ไมไดไปรวมเลนกีฬา 
ประธานสภาฯ        ฟุตบอลและไมไดไปรวมเปนกําลังใจใหกับสมาชิกและนักกีฬา ปนี้ผมเองก็รางกายไม  

พรอม ปวดเขา เดินไมไหวจริง ๆ ครับ ขออภัยทานสมาชิกดวยครับ ขอเชิญทาน                       
สุวิทยครับ      
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นายสุวิทย  ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.1  กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ ส.อบต.ม.1  ผมขอหารือครับ  ตามท่ี อบต.จัดทําโครงการ 

กอสรางประปาหอถังสายสิ้นโตะ แตยังมีบางสวนประมาณ 150 เมตร ท่ีทอเมนขยาย
เขตไมถึง อยากฝากคณะบริหารชวยดําเนินการประสานใหดวยครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานสุวิทยครับ ขอเชิญคณะบริหารครับ 
ประธานสภาฯ             

 

นายประทีป สินธุประจิม เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประทีป 
รองนายก อบต.  สินธุประจิม รองนายก อบต. ตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ปญหาความเดือดรอน 

ของชาวบาน ท่ีทางทานสมาชิกนํามาเสนอตอท่ีประชุม เรื่องการขุดลอกคูระบายน้ําถนน
ทางหลวงหมูท่ี 3 ท่ีทานโสภณนําเรียน ตั้งแตหนาวัดควนตุงกู สามแยกไปทางเขาพลู 
ผมเองก็ไดเขารวมประชุม มีเจาหนาท่ีทางหลวงและชาวบาน ซ่ึงวันนั้นไดประชุมหารือ 
การวางทอบริเวณทางเขาบานของชาวบาน ซ่ึงทอระบายน้ําเจาของบานเปนผูซ้ือและ
เม่ือพรอมก็ใหแจงทาง อบต. เพ่ือจะไดมาดําเนินการ แตตอนนี้ก็ยังไมมีการแจง ขอให
ทางสมาชิกสอบถามความพรอมแลวก็แจงมาครับ  สวนเรื่องไฟฟาแสงสวางริมทาง 
ตอนนี้ทุกหมูบานดับ  สาเหตุบางครั้ง เกิดจากภัยธรรมชาติ ก็จะหาทางแกไขครับ  สวน
ไฟฟาแสงสวางริมทาง สายควนตุงกู – สิเกา  ผมเองก็เคยถามเจาหนาท่ีของทางหลวง  
พ่ีแกว วามีโครงการบางหรือไม ไดรับคําตอบวาไมมี ผมเองก็ไดฝากใหทานเอาบรรจุใน
แผนใหดวย ท่ีบริเวณสามแยกควนตุงกูไปทางทาเรือและถนนสายหลัก  ขางละประมาณ 
150 เมตร ขอฝากใหเจาของท่ีดินไดอุทิศท่ีดินไดอุทิศท่ีดินใหทางหลวง  จะดําเนินการ
ทําการขยายเขตคอขวด  ถามีการอุทิศแลวก็จะนําเขาบรรจุแผนให  และโอกาสท่ีจะได
ดําเนินการมีสูง  สวนเรื่องถนนท่ีชํารุด ผมเองก็เห็นอยูและจะดําเนินการ ครับ  
ไขเลือดออก  เจาหนาท่ี อบต.ก็ไดดําเนินการไปบางแลว สวนท่ีเหลือก็จะประสานตอไป
ครับ  ของคุณอารี เรื่องคูระบายน้ํา บริเวณหนาเขาพลูอุดตันไมมีทอระบายน้ํา  ผมเองก
ก็จะไปหารือในสวนนี้ใหครับ   สวนการขยายเขตประปาของสายสิ้นโตะ  จะให
เจาหนาท่ีของ อบต.ออกไปดูระยะทางครับ  ทานเชษฐ  สุวรรณสุข  ถนนชํารุดสายเขา
พลูสายใน  ตอนนี้ผูรับจางทําสัญญาเรียบรอยแลว  ก็รอใหฝนหยุดตกแลวดําเนินการได
เลย  สวนสายเขาพลู  ตอนนี้ผูรับจางทําสัญญาเรียบรอยแลว ก็รอใหฝนหยุดตดแลว
ดําเนินการไดเลย  สวนสายเขาพลู ตอนนี้ผูรับจางทําสัญญาเรียบรอยแลวกับ อบจ. เรื่อง
ทอประปา ท่ียังขยายเขตไปไมถึง ประมาณ 10 กวาครัวเรือน ถาขยายเขตไปในสวนนั้น
เกิดความคุมคากับการกอสรางประปา ก็จะดูรายละเอียดใหครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีปครับ  ขอเชิญทานถนุครับ 
ประธานสภาฯ        
      

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์ เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3  ผมเองขอหารือ เรื่องทอลอด บานนายพรัด –  

บานในไร  ตอนนี้ฝนตกหนักสะพานท่ีชาวบานทําไวก็ชํารุด น้ําข้ึนสูงมาก ซ่ึงมีเด็ก
นักเรียน ประมาณ 4 -5 คน เวลาฝนตกไมสามารถเดินทางไปโรงเรียนได ชาวบานก็ไป
กรีดยางไมได  ฝากทางบริหารครับวามีแนวทางจะแกไขอยางไรไดบาง  
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานถนุครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ        
นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี    
ปลัด อบต.  ปลัด อบต. ขอชี้แจงเรื่องไขเลือดออกคะ  ไดรูขาวจากเจาหนาท่ี อบต.และทางสื่อไลนท่ี  

ทางสมาชิกไดแจงเขามา  และเม่ือวานเจาหนาท่ี อบต.ก็ไดเอาเครื่องพนหมอกควันเขา
ไปฉีดพนแลว และวันนี้ก็ไดรับการประสานวาจะดําเนินการตออีก สวนหมูบานอ่ืน ก็จะ
ไดวางแผนในการฉีด ซ่ึงในแตละหมูบานก็มีการอบรมไปแลว และมีผูท่ีทําการฉีดพนได  
สวนการพนหมอกควันไมใชเปนวิธีท่ีจะแกโรคไขเลือดออกได ท่ีสําคัญคือ ใหเจาของบาน
ฉีดสเปรปองกันจะดีกวา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ขอเชิญทานรองบุญเลิศครับ 
ประธานสภาฯ        
 

นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายบุญเลิศ 
รองนายก อบต.  ลาวเพ็ชร  รองนายก อบต. วันนี้ทานนายกไดมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

สภา  ผมขออนุญาตชี้แจงคําถามของสมาชิกหมูท่ี 3  เรื่องเสนทางระหวางบางสัก – ไม
ฝาด วันท่ีประชุมประชาคมถาสมาชิกเขาประชุม โครงการอยูในแผนลําดับท่ี 3 สะพาน
ตัวนี้ผมเองก็ไดชี้แจง และแจง อบต.ไมฝาด เสนอทําสาพานรวม ซ่ึงทางไมฝาด ชี้แจงวา
การทําโครงการนี้ไมไดเกิดประโยชนกับพ้ืนท่ีของไมฝาด และอบต.บางสักก็ไมสามารถ
ดําเนินการได เพราะอีกฝงหนึ่งเปนพ้ืนท่ีของไมฝาด  ถามวาเขตพ้ืนท่ีของ อบต.บางสัก 
เดือดรอนไหมก็ตอบวาเดือดรอน และจากนั้นทานนายกก็ไดสอบถาม อบจ.เพราะพ้ืนท่ี
ท้ังหมดเปนเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบจ. และหลักจากนั้นทางนายกก็ไดประสานไป
แลว  ฝากสมาชิกชี้แจงชาวบาน  ทางอบจ.ก็ใหนายชางออกมาสํารวจแลวแตก็เงียบไป  
วันประชุมประชาคม ก็ฝากทานนายกประสานกับทาง อบจ.อีกครั้ง  เรื่องท่ี 2 ผมขอ
เสริมของทานรองประทีป ระหวางเรื่องแสงสวางริมทางเปนของ 2 หนวยงาน  คือ ทาง
หลวงชนบทในสวนของหนวยงานนี้  ถาใหคณะบริหารตอบวาไดหรือไมก็คงจะไมได อีก
สวนเปนของ อบต. ผมใหทางสมาชิกชวยตรวจสอบหมายเลขเสาไฟแจงมา ถนนก็
เชนกัน การซอมแซม ถาสมาชิกพรอมวันไหนก็ใหเขามาประสานกับ อบต. จะไดไป
ประมาณการใหม ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดนําปญหาตาง ๆ มารเสนอในวันนี้
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองบุญเลิศครับ  เรื่องถนนผมคิดวาตอนนี้ไมตองรอเครื่องจักรกล  
ประธานสภาฯ        ของ อบจ.แลว  ใหดําเนินการซอมแซมไปกอน เพราะบางสายก็ชํารุดมากเกือบจะใช  

เสนทางไมไดแลว  มีทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ถาไมมีแลวกระผม
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกทานครับ และขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา   15 .00 น. 
 

ลงชื่อ           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
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