
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562 

  วันท่ี  15  สิงหาคม  2562  
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เริ่มประชุมเวลา   10.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  10  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2562  และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 
นายสวาสดิ์  สะหมาด ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร และไดอานประกาศสภา เรื่อง การเปดประชุม   
ประธานสภาฯ สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 ตอท่ีประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด แจงเรื่องการลาของสมาชิก  1. นายพิเชษฐ อัตกลับ  ส.อบต.ม.2   2. นายวิลาท  ลาวเพ็ชร 
ประธานสภาฯ  ส.อบต.ม.2 เนื่องจากติดภาระกิจ  
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร  สําหรับรายงานการ  
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภา เปนรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 

สิงหาคม 2562  รายงานยังพิมพไมเรียบรอยขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอใหรับรอง    
ในการประชุมครั้งตอไปคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุมไวรับรองในการประชุมครั้งตอไปครับ ยังไมเรียบรอย  
ประธานสภาฯ             
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.1  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 
ประธานสภาฯ            งบประมาณ 387,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 
นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.  กระผมนายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

ตามระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล 
หมูท่ี 1  งบประมาณ 387,000 บาท  กอนอ่ืนกระผมขอแถลงคําแถลงงบประมาณ 
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ประกอบงบประมาณจายขาดเงินสะสม   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  และไดอาน
คําแถลงตอท่ีประชุมสภา และไดนําเสนอขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  
 ยอดเงินสะสมมีท้ังหมด   7 ,715,849.11  บาท 
 ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได  7 ,620,114.69  บาท 
 กันสํารองงบบุคลากร ประมาณ 6 เดือน  จํานวน   4,449,252.00 บาท 
 กันสํารองจายประจําท่ีตองจายใหประชาชนลาชาประมาณ 3 เดือน  
         จํานวน 1,675,755 บาท   
 กันสํารองกรณีสาธารณภัย 10 %  จํานวน 149,510.77 บาท 
 เงินสะสมท่ีเหลือนําไปใชจายได จํานวน   1 ,345,569.92 บาท 

สําหรับรายละเอียดโครงการทีสามารถใชเงินสะสมได ก็มีประเภทโครงการท่ี
ดําเนินการ โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
เพ่ืออุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร การพัฒนาทองถ่ิน การจัดการขยะ
มูลฝอย การรักษาความสะอาดในทองถ่ิน การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดาน
การศึกษา ดานการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานสนับสนุนการทองเท่ียวในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การจัดใหมี
บํารุงสนามกีฬาหรือสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ดานโครงการสวนกอสรางหรือ
ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีองคกรปกครองทองถ่ินไดรับการถาย
โอนจากสวนกลางก็ไปตามระเบียบวาระท่ี  
5.1  พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 
งบประมาณ 387 ,000 บาท  ในสวนนี้ทางบริหารเห็นถึงความจําเปน
เนื่องจากประปาหมูท่ี 1 ใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําปาแก  หนาฝน หนาแลง               
น้ําเปนตะกอนขุนแดง ทําใหมีปญหาเรื่องการเก็บเงิน ในสวนนี้ถาไดขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือแกปญหา ไดมีน้ําสะอาดจึงเห็นความสําคัญ จึงไดเสนอสภาเพ่ือขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล งบประมาณ 387 ,000 
บาท  โดยมีรายละเอียดแบบแปลนและคาใชจายตามประมาณราคา ท่ีสงใหกับ
สมาชิกครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกท่ีไดชี้แจง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 1 
ประธานสภาฯ         ครับรายละเอียดแบบแปลน และประมาณราคาของโครงการทานสมาชิกทานใดจะ

สอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญครับ  ขอบคุณทานปลัดครับ    
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกเพ่ือทรงเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจาก  
ปลัด อบต. ทานนายกฯ คะ  บริเวณท่ีขุดเจาะบอบาดาลก็อยูท่ีลานเท ท่ีประปาผิวดิน ซ่ึงเดิมประปา

นี้เปนประปาผิวดิน เวลาชวงฤดูฝน ฤดูแลง น้ําจะเปนปญหามีตะกอน ขุน แดง ใชไมได 
และผูใชน้ําจะมีปญหาเรื่องการจายเงินคาน้ํา ทาง อบต.ก็มีการประชุมผูใชน้ําและขอให
ทาง อบต.ไมตองเก็บคาน้ําเพราะน้ําใชไมได  และขอใหมีการทําระบบประปาท่ีเปนน้ํา
บาดาลมาใช เหมือนกับหมูบานอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหา  ก็เลยจัดทําโครงการนี้ ซ่ึง
รายละเอียดคาใชจาย จํานวน 387 ,000 บาท ก็มีงานติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบ
มอเตอรจุมใตน้ําพรอมอุปกรณ จํานวน 40,700 บาท งานขุดเจาะบอบาดาลลึก 100  
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เมตร ๆ ละ 2,630 บาท เปนเงิน  263 ,000 บาท คาทดสอบปริมาณน้ํา และผลการ
วิเคราะหน้ํา  1 จุด  1 ,350 บาท มีงานถังกรองสนิมเหล็กพรอมอุปกรณตอระบบ 
56,000 บาท  และก็มีงานทอเมนตจายน้ํา ตามระเอียดในแบบ ปร.4 คะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ  ตามท่ีทานปลัด อบต. ไดนําเสนอคาใชจายของงานตามแบบ 
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือวาสงสัยก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีสมาชิกทานใด

สอบถามกระผมก็จะขอมติ  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล หมูท่ี 1 บานบางสัก  (ลานเท) งบประมาณ 387 ,000 บาท โปรดยกมือ
ครับ  
 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ  จํานวน 9 ทาน  
   งดออกเสียง จํานวน 1 ทาน (ประธานสภา)  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.2 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางระบบประปาหอถัง   
ประธานสภาฯ           ขนาด 20 ลบ.ม. ขุดเจาะบอบาดาลพรอมทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 4 งบประมาณ  

678,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ นายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติ 

จายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางระบบประปาหอถัง ขนาด 20 ลบ.ม. ขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 4 งบประมาณ 678,000 บาท  สืบเนื่องจากประปา
ท่ีบริเวณทากะหยงน้ําไมเพียงพอ เปนสนิม  ซ่ึงท่ีทาขยงก็ใชนําประปาลูกนี้ได  และท่ี
ทาขยงก็มีกิจกรรมบอยครั้ง มีผูหลักผูใหญมามากมาย  และเปนแหลงทองเท่ียวดวย    
ซ่ึงเม่ือมีกิจกรรมแตละครั้ง ตองเอารถน้ํา อบต.ไป จอดรถไวตลอด ก็มีความจําเปน และ
ทาง อบต.ก็ไดตั้งงบประมาณ สํารวจทางธรณีฟสิก ไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ํา                   
มาสํารวจและขออุทิศพ้ืนท่ีเปนท่ีเรียบรอยแลว  ผมเองก็เห็นความสําคัญขอนําโครงการ
เสนอเพ่ือจายขาดเงินสะสมเพ่ือแกไขปญหาตอไปครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ท่ีเห็นความสําคัญ  โครงการนี้ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ        งบประมาณ 678 ,000 บาท เปนความเดือดรอนของประชาชนท่ีทาขยง สมาชิกทาน    

ใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีทานใดอภิปราย  กระผมก็จะขอมติ
ตอท่ีประชุม สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางระบบประปา 
หอถัง ขนาด 20 ลบ.ม. ขุดเจาะบอบาดาลพรอมทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 4 งบประมาณ 
678,000 บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางระบบประปาหอถัง   
   ขนาด 20 ลบ.ม. ขุดเจาะบอบาดาลพรอมทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 4 งบประมาณ  
   678 ,000 บาท   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 4 
ประธานสภาฯ        งบประมาณ 210,000 บาท  ขอเชิญบริหารครับ 
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นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ นายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติ 

จายขาดเงินสะสม โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 4 งบประมาณ 210,000 บาท   
เนื่องจากประปาท่ีมีอยูเดิมน้ําไมเพียงพอ โซนถนนสายหลักไปหาดยาว  ประชาชนก็
เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหไดใชน้ําโดยท่ัวถึงกัน และทางมัสยิดก็มีพิธีทางศาสนาทุกวันศุกร
จําเปนตองใชน้ําเยอะ เพ่ือแกไขปญหาประชาชนใหไดใชน้ําในพ้ืนท่ี ของนางจะเอียด ซ่ึง
ไดอุทิศพ้ืนท่ีใหทําการขุดเจาะบอบาดาลครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ก็เปนความเดือดรอนของพ่ีนอง ชาวบานหมูท่ี 4 เดิมมีการเจาะ 
ประธานสภาฯ        ท่ีมัสยิด   แตพ้ืนท่ีเปนน้ําเค็ม ตอนหลังใชไมได งบประมาณในการขุดเจาะ 210 ,000 

บาท  กระผมก็ขอเชิญทานสมาชิกครับ  มีขอสงสัยก็สอบถามไดครับ ขอเชิญทาน เชษฐ 
ครับ 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเชษฐ 
ส.อบต.ม.6 สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6 ตามระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม 

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 4  งบประมาณ 210 ,000 บาท  ขอสอบถามเรื่อง
พ้ืนท่ี ไมทราบวาสถานท่ีกอสราง อยูตรงบริเวณไหน มีการอุทิศท่ีดินเรียบรอยแลวยัง 
เพ่ือวาทําแลวใหเกิดประโยชนกับชาวบานใหเกิดความคุมคาใหมากในการใชจายเงิน
ครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ ครับ ท่ีชวยตรวจสอบ ท่ีผานมามีความผิดพลาด ขอเชิญรองประทีป 
ประธานสภา ครับ 
 

นายประทีป สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. นายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก  ขอแจงพ้ืนท่ีดําเนินการโครงการขุด

เจาะบอบาดาล ม.4 เปนของนางเอียะ คุมเพ็ง  มีการอุทิศเรียบรอยแลว อยูบริเวณใกล
กับบานอดีตผูใหญบานหมูท่ี 4  ครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีป  ท่ีดินมีการอุทิศเรียบรอยแลวครับ  สมาชิกทานใดจะสอบถาม  
ประธานสภา เพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถาไมมีกระผมขออนุมัติในระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติจาย

ขาดเงินสะสม โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 4   งบประมาณ 210,000 บาท   
   โปรดยกมือครับ  

 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ จายขาดเงินสะสม โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 4    งบประมาณ 
210,000 บาท   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 5.4 ขออนุมัติขยายเวลาเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ประธานสภา             พ.ศ.2563  ขอเชิญบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ นายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543  หมวด 3 วิธีการจัดทํา
งบประมาณ  ขอ 23 วรรคสอง ใหคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอรางขอบัญญัติ 



- 5 - 
 

งบประมาณรายจายประจําป ตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  และขอ 24 ใน
กรณีท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลว  เห็นวาไมสามารถท่ีจะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถ่ินได ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหเสนอขออนุมัติตอ
สภาทองถ่ิน แจงรายงานนายอําเภอ เนื่องจากคณะผูบริหารไมสามารถนําเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ไดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเสนอ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ออกไปจนถึงวันท่ี 
30 สิงหาคม 2562 ครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ตามท่ีคณะผูบริหารขออนุมัติขยายเวลาเสนอรางขอบัญญัติ  
ประธานสภา งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ออกไปจนถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 

2562  กระผมขออนุมัติตอท่ีประชุมครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญสมาชิกครับ  ขอเชิญคุณเชษฐ  สุวรรณสุข ครับ 
ประธานสภา 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6 ฝากเรื่องถนน หลังจากฝนตกหนักน้ําไหลบน

ถนนทําใหเปนรอง ตอนนี้เกือบทุกหมูบาน  ของหมูท่ี 6 สายแพรกนุย  ทงตนตอ  
ตอนนี้เปนรองและหลุมกวางมากแลว ตอนนี้เปนเกือบทุกสายท่ีเปนถนนลูกรัง ฝาก
บริหารดวยครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณ คุณเชษฐครับ ขอเชิญนายกครับ 
ประธานสภา 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต. นายประภาส ทิพยอรรถ นายก อบต.บางสัก  ตามท่ีทานเชษฐ สุวรรณสุขฝากเรื่องถนน

หลุมบอ  กระผมก็ไดมอบหมายทานรองประทีป กับกองชาง ออกสํารวจทุกสาย อยู
ระหวางประมาณราคา อีกสวนหนึ่งก็ตองรอรถเกรดของ อบจ.อยู  ผมก็เพ่ิมเติมเรื่อง
ไฟฟา  ถาทุกหมูบานสํารวจเสร็จแลวก็แจงมาใหครบเลยนะครับ  ในสวนของหลุมบอก็
ไมไดนิ่งนอนใจเม่ือฝนหยุดตก ก็จะไดดําเนินการ ผมเองก็ขอบคุณสมาชิกท่ีเห็นความ
จําเปนของชาวบาน เราตองทําดวยความรอบคอบ จึงใหสํานักงานทรัพยากรมาสํารวจ 
เราตองมีใบอุทิศ ไมวาถนนหรือบอบาดาลของ ม.1 เราไดงบประมาณจากสวนกลาง 3 
ลานกวาบาท ขอใชพ้ืนท่ีของนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง กวาทานจะยินยอม ผมเองก็
ตองใชเวลาพอสมควรในการประสาน ตอนท่ีสรางใชน้ําดิบอางเก็บน้ําปาแก  การเก็บคา
น้ําก็จําเปนตองเก็บเพราะใชมอเตอร  ชาวบานเสนอใหขุดเจาะ ขอบคุณสมาชิกทุกทาน
ท่ีไดเห็นความสําคัญ นําปญหาของพ่ีนองมาเสนอครับ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานรองบุญเลิศครับ 
ประธานสภา 
 

นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร  รองนายก อบต.บางสัก  กระผมขอเสริมทานนายกครับตามท่ี 

ส.อบต.ม.6 ฝาก ตอนนี้ทางคณะบริหารไดหารือการซอมแซมถนน เนื่องจากไมมีรถบด 
รถเกรด ถาซอมใหหมดทุกสาย หลุมบอท่ีมี ก็จะมีปญหาในการใชเสนทางของชาวบาน  
เพราะถาไมมีการเกรดหรือบดอัด มีแตการถมหินผุ ใชรถกวาดเกลี่ย หินจะลอย ผมเกรง
วาจะเกิดปญหากับคนใชถนน เรื่องการซอมแซม ตอนนี้ทางบริหารไดหารือวาจะซอม
ถนนสายท่ีเปนปญหาหนัก ๆ และเปนหลุมบอกวาง ๆ แลวเม่ือประสานรถเกรด รถบด 
ของ อบจ.ไดก็จะแกไขตอไปครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองนายกครับ  เบื้องตนแกไขปญหาท่ีเรงดวนกอน ระหวางระรถเกรดของ  
ประธานสภา  อบจ.ครับ ขอเชิญรองประทีป ครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. นายประทีป สินธุประจิม รองนายก อบต. กระผมมีเรื่องจะแจงจากพัฒนาท่ีดิน จะมี

โครงการทําฝาย ของหมูท่ี 4 งบประมาณ 10 กวาลาน ในสวนนั้นมีการปรับปรุงถนน 
ทางเขา  โดยทําการลงหินคลุกใหดวย ฝากผูนําหมูท่ี 4 เขาไปพ้ืนท่ีบอกบริเวณ่ีจะทํา
ฝายในบริเวณนี้ดวย จุดท่ีจะทําก็เขาทางถนนสายถาโตะแสงครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีป นะครับ  ครับการสรางฝายของหมูท่ี 6 กับหมูท่ี 4 ท่ีจะสราง 
ประธานสภา เปนโครงการเก่ียวกับท่ีกระผมไดเซ็นตไปหรือไมครับ เพราะเกรงวาถาทําไปแลวจะมีผล

กับชาวบาน บริเวณพ้ืนท่ีขางเคียง ตอนนี้ท่ีหมูท่ี 6 ผมเองก็ไดขาววาเจาของพ้ืนท่ีไมยอม
ใหดําเนินการ ก็อยากใหมีการตรวจสอบดวยครับ ขอเชิญรองบุญเลิศครับ 

  
นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. นายบุญเลิศ  ลาวเพ็ชร  รองนายก อบต.บางสัก  กระผมขอชี้แจงโครงการของหมูท่ี 6 

ตอนนี้มีปญหาเจาของพ้ืนท่ีอีกฝายไมยอม กอนท่ีจะเอาโครงการไปตรงไหน ตอง
สอบถามกับพ้ืนท่ี โครงการแตละโครงการ เรื่องงบประมาณ 1 -2 ลาน แตพ้ืนท่ีตรง
บริเวณนั้นเปน สปก. แตยังไมมีการขออนุญาตจาก สปก. 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองครับ ผมขอฝากสมาชิกหมูท่ี 6 ตองไปเคลียพ้ืนท่ีดูกอนนะครับ 
ประธานสภาฯ    ฝากท้ัง 2 ทาน  ไมทราบวามีทานใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ถาไมมีแลว

กระผมขอขอบคุณทุกทานนะครับ สําหรับวันนี้ขอปดประชุมครับ 
    

ปดประชุมเวลา   11.30 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 19 สิงหาคม 2562 
 

    ลงชื่อ      ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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