
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป 2562 
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ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  12  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  
ของป 2562 และไดอานประกาศเรียกประชุมสภาฯ ตอท่ีประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 1.1 แจงผูเขารวมประชุม  นายเอกชัย  ชาวนา  ตําแหนงหัวหนาสถานีปาชายเลนท่ี 20 
ประธานสภาฯ  1.2 แนะนํานิติกร นางสาวกันยารัตน  บัวศรี  ตําแหนงนิติกร ปฏิบัติการ เพ่ิงบรรจุเขา 
                             รับราชการเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาเสนอใหท่ีประชุมสภาฯ รับรอง เปนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจําป 2561  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบางสัก รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 9 หนา ซ่ึงรายละเอียดก็ตามรายงาน
การประชุมท่ีสงใหกับสมาชิกเปนการลวงหนาไปแลว  ถาทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติม   
ก็สามารถนําเสนอตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ รายงานการประชุม ไมทราบวามีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมี  
ประธานสภาฯ            ก็ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองครับ    
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2562   
ประธานสภาฯ            การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจําป ปหนึ่งกําหนดใหมีไมเกิน 4 สมัย               

ท่ีประชุมจะกําหนดก่ีสมัย และกําหนดสมัยแรก ของปถัดไปไวดวย กระผมขอหารือ      
ท่ีประชุมครับ วาจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปก่ีสมัย และสมัยแรกของป 
2563 ครับ  ขอเชิญทานโสภณ ครับ 
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3  กระผมเสนอ  กําหนด 4 สมัย  ครับ 
   สมัยท่ี 1  ท่ีกําหนดไวแลว  1 – 15 กุมภาพันธ  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 2  ระหวางวันท่ี  1 – 15 สิงหาคม  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 3  ระหวางวันท่ี  16 – 30 ตุลาคม  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 4  ระหวางวันท่ี  1 – 15 ธันวาคม  2562  มีกําหนด 15 วัน  
   และขอเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยแรกป 2563 ในระหวางวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 

2563  มีกําหนด  15 วัน 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานโสภณครับ ทานโสภณ เสนอสมัยประชุม สามัญ 4 สมัย สมาชิกทานอ่ืน      
ประธานสภาฯ             มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืน ไหมครับ ขอเชิญครับ ถาไมมีก็คือ ท่ีประชุมกําหนด            

สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป 2562 เปน 4 สมัย และกําหนดสมัยประชุม สมัยแรก 
ระหวางวันท่ี 1 -15 กุมภาพันธ  2563 มีกําหนด 15 วัน  นะครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2562  จํานวน 4 สมัย 
   สมัยท่ี 1  ท่ีกําหนดไวแลว  1 – 15 กุมภาพันธ  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 2  ระหวางวันท่ี  1 – 15 สิงหาคม  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 3  ระหวางวันท่ี  16 – 30 ตุลาคม  2562 มีกําหนด 15 วัน  
   สมัยท่ี 4  ระหวางวันท่ี  1 – 15 ธันวาคม  2562  มีกําหนด 15 วัน  
   และขอเสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยแรกป 2563 ในระหวางวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 

2563  มีกําหนด  15 วัน 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ             ขอเชิญคณะบริหารครับ  

 
นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
   6.2  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ครับก็สืบเนื่องมาจาก หมูท่ี 1 เขาขอบัญญัติแลวงบประมาณ ไมเพียงพอ ซ่ึงเปน 

ถนนลาดยาง โครงการท่ีจัดลําดับความสําคัญไวในแผนฯ เปนโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานพรอมขุดเจาะบอบาดาลสายสิ้นโตะ แตโครงการดังกลาวไดดําเนินการไป
แลว โดยไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และโครงการรองก็เปนถนนสายหนอง                  
สี่หนวย เปนถนนลาดยาง ซ่ึงในการทําถนนลาดยาง บางครั้งผิวจราจรไมคงทนถาวร   
เปลี่ยนผิวจากถนนลาดยางเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สวนโครงการ 
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานบางสัก – หนาควน ซอย 8 หมูท่ี 1 โครงการ
นี้อยูในแผน เปนโครงการประสานแผนกับ อบจ. ซ่ึงถนนตองกวาง 8 เมตร              
แตตรวจสอบพ้ืนท่ีความกวางไมเพียงพอ จึงขอยายในสวนของประสานแผนมาอยูใน 
บัญชีโครงการพัฒนาของ อบต. จึงขอนําเสนอตอสภาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ไมทราบวา สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ   
ประธานสภาฯ            ถาไมมี กระผมก็ขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนา ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ครั้งท่ี 1  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.3  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาฯ             2562 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพน      

หมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ 
ใชงาน จํานวน 59,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
   

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.  นายประภาส ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  
   6.3  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
   2562 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพน      

หมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ 
ใชงาน จํานวน 59 ,000 บาท   สืบเนื่องมาจาก องคการบริหารสวนตําบลบางสักมี
เครื่องพนหมอกควัน แตไมสามารถใชงานได เราจึงไดจัดทําไวในขอบัญญัติ จํานวน   
1  เครื่อง  และจากการสืบราคาเราสามารถซ้ือได 2 เครื่อง งบประมาณเทาเดิม 
เปลี่ยนจาก 1 เครื่อง เปน 2 เครื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ขอให
ปลัดไดชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญปลัดครับ   
ประธานสภาฯ             
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต. ตามระเบียบวาระท่ี  

6.3  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
2562 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพน      
หมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ 
ใชงาน จํานวน 59,000 บาท  ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ เนื่องจากปงบประมาณ  
2562 ตั้งงบประมาณรายจายไว แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร เครื่องพนหมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควันจํานวน 1 
เครื่อง ในตอนนั้นจัดตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ 59 ,000 
บาท ซ่ึงเม่ือทําบันทึกอนุมัติจัดซ้ือ เครื่องหนึ่งราคา 29,000 บาท ขนาดและมาตรฐาน 
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เทากัน  เม่ือมองแลวหากเกิดโรคไขเลือดออกระบาดข้ึน เครื่องเดียวนาจะไมสามารถ
ดําเนินการไดทัน จึงเปลี่ยนแปลงจากเดิม จํานวน 1 เครื่อง เปน 2 เครื่อง  เพ่ือให
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  แกไขเฉพาะจํานวนเครื่อง ราคาเทาเดิม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญ  
ประธานสภาฯ  นะครับ  ถาไมมี กระผมก็ขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใด อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา  

ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพน หมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพน
หมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง เปน จํานวน 2 เครื่อง พรอมอุปกรณใชงาน จํานวน 
59,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

  

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
2562 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพน      
หมอกควัน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง เปน 2 เครื่อง  
พรอมอุปกรณใชงาน จํานวน 59,000 บาท   

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.4 ขออนุมัติท่ีประชุมใหความเห็นชอบโครงการจัดท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยใหกับชุมชนบาน 
ประธานสภาฯ     ควนตุงกู โดยหัวหนาสถานีปาชายเลนท่ี 20  นายเอกชัย ชาวนา  ขอเรียนเชิญคุณ 
          นายเอกชัย ชาวนา ขอเชิญครับ  
 

นายเอกชัย  ชาวนา เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
หัวหนาสถานีปาชายเลนที่ 20  กระผมนายเอกชัย ชาวนา หัวหนาสถานีปาชายเลนท่ี 20 รับผิดชอบในพ้ืนท่ีบางสัก –  

ตรัง ทางสถานีปาชายเลนท่ี 20 ไดเขามาดําเนินการจัดท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีปาชายเลนของตําบลบางสัก ซ่ึงปท่ีแลวก็ไดดําเนินการไปแลว สําหรับปนี้ก็มี
พ้ืนท่ีอีกฝงชวงบริเวณทาเรือควนตุงกูจํานวน 17 ครัวเรือน สําหรับข้ันตอนการทํางาน
ทางสถานีปาชายเลนท่ี 20 ไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล นําเสนอตอผูบังคับบัญชา  และขอ
ความเห็นชอบตอสภา ซ่ึงก็เปนนโยบายของรัฐบาล ชุมชนท่ีอยูแนวเขตปาชายเลน        
เราตองขอผอนผันตอคณะรัฐมนตรี  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเอกชัย นะครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ     รายละเอียดก็มีอยูดวยกัน 17 รายชื่อ ขอใหทานปลัดไดอานรายชื่อท้ัง 17 ครัวเรือนให

สภาแหงนี้พิจารณาอนุมัติ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  คะ สืบเนื่องจากปท่ีแลว  รายชื่อผูท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝงควนตุงกู ไดมีการดําเนินการ 

รับรองไปแลวรอบนึง ปนี้ก็เปนพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงอีกดานหนึ่งของควนตุงกูจะเปน
บริเวณฝงซายท้ังหมด ในรอบนี้จะขอเพ่ิมอีก 17 ครัวเรือนไดแก 

1. นางสาวเฉลียว  ทุนสันเทียะ 
2. นางอารมณ  สุขไข (นายผอม) 
3. นางวารี  เกาะสมัน 
4. นายอนุชา  เจริญเวช 
5. นางสํารอง  ชัยสวัสดิ์ 
6. นายวิรัช  คงศร 
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7. นางพิไล  บุโสะ 
8. นางวาสนา  เพ็ชรสวัสดิ์ 
9. นายวุฒิชัย  ภักดี (แปน) 
10. นางสาวหนูจัด  เพ็ชรสวัสดิ์ 
11. นายบุญเลิศ  แยมขยาย 
12. นางสาวประนอม  บุญศิริ 
13. นางวาสนา  ทรัพยสืบ 
14. นางอันธิกา  อยูสวัสดิ์ 
15. นางอัญชลี  ภาษีทวีเกียรติ 
16. นายบัญชา  ทรัพยสืบ 
17. ไมทราบชื่อ   

คะ สําหรับในสวนของสํานักงานเจาทาภูมิภาค มีกฎกระทรวงใหเก็บคาเชา เมตรละ              
5 บาท/ป  และในสวนตรงนี้เราก็ไดแจงประสานหนังสือไปแลว ไมทราบวาสถานีปา  
ชายเลน มีคาเชาดวยหรือไม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดครับ ขอเชิญทานเอกชัย 
ประธานสภาฯ     
 

นายเอกชัย  ชาวนา เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
หัวหนาสถานีปาชายเลนที่ 20 ครับ ในสวนของปาชายเลน ไมมีคาใชจายใดๆ นะครับ การท่ีขออนุมัติใหความเห็นชอบ 

ตรงนี้ก็เพ่ือเอาไปผอนผันตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออยูอาศัยตอไปเทานั้น แตหามใหมีการ
สรางเพ่ิม หามขยายหรือตอเติม  หรือหากตองการตอเติมจริง ๆ ก็ไดเพียงเล็กนอย
เทานั้นนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเอกชัย นะครับ  การดําเนินการตรงจุดนี้ก็เพ่ือใหชาวบานสามารถอยูอาศัย  
ประธานสภาฯ     ไดอยางถูกตอง ขอใหสมาชิกทุกทานไดรวมกันพิจารณานะครับ  สําหรับระเบียบวาระ  

6.4 ขออนุมัติท่ีประชุมใหความเห็นชอบโครงการจัดท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยใหกับชุมชนบาน
ควนตุงกู สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยใหกับชุมชนบานควนตุงกู  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด สมาชิกทานใดมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภาแหงนี้ขอเชิญนะครับ ไมวาจะเปนเรื่องน้ํา  
ประธานสภาฯ     เรื่องถนน  ประปา  ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  มีเรื่องท่ีจะแจงประชาสัมพันธประชาสัมพันธ   

- วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 จะมีอําเภอเคลื่อนท่ี มีแพทย พอสว. และยุติธรรม
จังหวัด จะเขามาใหความรูและตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนบานบางสัก ตั้งแตเวลา 
08.30 น.  
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- การออกเสียงเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง เรื่องการกําหนดวันเวลาใชสิทธิออกเสียงกอน
วันเลือกตั้ง ท่ีอําเภอและเทศบาล ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม  - 19 กุมภาพันธ 
2562 สามารถยื่นคํารองเพ่ือขอใชสิทธิลวงหนาไดในวันและเวลาราชการ สามารถ
ยื่นคําขอทางไปรษณียไดในวันและเวลาดังกลาว เอาเปนวันท่ีไปรษณียประทับตรา 
เปนหลัก  นอกจากนี้แลวยังสามารถยื่นทางอินเตอรเน็ตไดตามวันดังกลาวตลอด 
24 ชั่วโมง 

- การกําหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนลวงหนา การกําหนดวันและเวลาออก
เสียง กําหนดในวันอาทิตยท่ี 17 มีนาคม 2562 เปนวันเลือกตั้งลวงหนา 8 โมง
เชา ถึง 17.00 น. สามารถดําเนินการไดท้ังผูพิการและผูสูงอายุ  สําหรับสถานท่ี
เลือกตั้งกลาง  
 เขตเลือกตั้งท่ี 1   
1. ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

1). ท่ีเลือกตั้งกลาง อาคารเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอเมืองตรัง 
2). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอนาโยง สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
อําเภอนาโยง 
3). ท่ีเลือกตั้งกลาง อาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลนาชุมเห็ด    
สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอยานตาขาว เฉพาะตําบลนาชุมเห็ดและ 
ตําบลโพรงจระเข 

2. ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
หองประชุมอาคารเอนกประสงคเทศบาลนครตรัง ตําบลทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 

         เขตเลือกตั้งท่ี 2 
1. ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 

1). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอ  สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.หวยยอด 
2). ท่ีเลือกตั้งกลาง โรงเรียนรัษฎา สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอรัษฎา 
3). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอ สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต อ.วังวิเศษ 
4). ท่ีเลือกตั้งกลาง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
อําเภอสิเกา 
5). ท่ีเลือกตั้งกลาง โรงเรียนบานโคกยาง สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตอําเภอกันตัง  
เฉพาะตําบลโคกยาง 

                                 2.  ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
    อาคารโดมเอนกประสงค  โรงเรียนบานหนองสองพ่ีนอง ตําบลหนองชางแลน  
         อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  
          เขตเลือกตั้งท่ี 3 

1. ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง   
1). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอยานตาขาว  สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง    
ในเขตอําเภอยานตาขาว ยกเวนตําบลนาชุมเห็ดและตําบลโพรงจระเข 
2). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอกันตัง สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 
อําเภอกันตัง  ยกเวนตําบลโคกยาง 



3). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอปะเหลียน สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขตอําเภอปะเหลียน 
4). ท่ีเลือกตั้งกลาง ศาลาประชาคมอําเภอหาดสําราญ สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขตอําเภอหาดสําราญ 

2. ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
หอประชุมโรงเรียนตรังรังสฤษฎ ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

    ฝากทางสมาชิกแจงประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบดวยนะคะ   
    ขอบคุณคะ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานปลัดครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ              ถาไมมีแลว กระผมขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุก  
                              ทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   14.30 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  
 

    ลงชื่อ  ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
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