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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  11  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2563  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาใหท่ีประชุมรับรอง เปนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562

ประชุมเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  และเลขาไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุม
ตามรายงานการประชุมท่ีแจกใหกับสมาชิกไปลวงหนาแลว และขอแกไขหนาท่ี 1  
ขอความสมาชิกผูเขาประชุม 12 ทาน  แกไขเปน 11 ทาน และใหทางสมาชิกได
ตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีเลขาฯ  ไดสรุปรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562  
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดจะแกไขก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีการแกไข ก็ถือวาท่ีประชุมม่ีมติรับรองนะครับ  
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 
 

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  ญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2563   
ประธานสภาฯ            และการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของป 2564 ครับ  การกําหนดสมัย 

ประชุมสามัญประจําป อยางนอย 2 สมัย  แตไมเกิน 4 สมัย  และสมัยแรกของป 
2564 ขอเชิญสมาชิกนําเสนอ สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2563 วาจะกําหนดก่ีสมัย 
ขอเชิญครับ  ขอเชิญทานโสภณ ครับ 
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3  กระผมขอเสนอ  กําหนด 4 สมัย  ครับ 
    

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอผูรับรอง 2 ทานครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ  ส.อบต.ม.2 กระผมขอรับรองครับ 
ส.อบตม.2            
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญทานถนุ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์ เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3 กระผมขอรับรองครับ 
ส.อบต.ม.3 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานถนุ ครับ  มีทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ   กําหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย   
 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2563  จํานวน 4 สมัย 
    

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตอไปก็ขอเชิญเสนอ กําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาฯ             ประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป 2564  และระยะ              

เวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของป 2564 ขอเชิญครับ  ขอเชิญทาน 
โสภณครับ 
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3  กระผมขอเสนอระยะเวลา  และวันเริ่มตน 
                             ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 ดังนี้  

สมัยท่ี 1  ท่ีกําหนดไวแลว  ระหวางวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ 2563  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 2  ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม  2563  มีกําหนด  15 วัน 
สมัยท่ี 3  ระหวางวันท่ี  16 – 30 ตุลาคม  2563   มีกําหนด  15 วัน 
สมัยท่ี 4  ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม  2563  มีกําหนด  15  วัน 
และขอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรก ของป 2564 ระหวางวันท่ี 1 – 15 
กุมภาพันธ  2564  มีกําหนด 15 วัน ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานโสภณครับ  สมาชิกทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ  ถาไมมี 
ประธานสภาฯ   กระผมก็ถือวาท่ีประชุมรับรอง นะครับ  
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ท่ีประชุม  มีมติกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาในในแตละสมัย  ดังนี้  
สมัยท่ี 1  ระหวางวันท่ี   1 – 15  กุมภาพันธ 2563  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 2  ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม  2563  มีกําหนด  15 วัน 
สมัยท่ี 3  ระหวางวันท่ี  16 – 30 ตุลาคม  2563   มีกําหนด  15 วัน 
สมัยท่ี 4  ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม  2563  มีกําหนด  15  วัน 
การประชุมสมัยแรก ของป 2564  ระหวางวันท่ี  1 – 15 กุมภาพันธ  2564 
มีกําหนด 15 วัน  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ประธานสภาฯ   ถนนสายซอยรวมใจ (สานส้ินโตะ)  หมูท่ี 1  ตําบลบางสัก  งบประมาณ 420 ,000 

บาท  ขอเชิญคณะผูบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายประภาส ทิพยอรรถ  นายก อบต. 
นายก อบต.บางสัก บางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 6.2  ญัตติขออนุมิตจายขาดเงินสะสมโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมใจ (สิ้นโตะ)  หมูท่ี 1 งบประมาณ 420 ,000 
บาท เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมใจ  หมูท่ี 1  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 125 
เมตร  ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธชั่วคราว 1 ปาย  
และปายโครงการถาวร 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ปร.4 
ปร.5 ของ อบต.บางสักกําหนด เพ่ือใหสภาไดพิจารณาตอไป  

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอเชิญทานปลัดครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร ขออนุญาตชี้แจง 
ปลัด อบต. ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาในการอนุมัติ
จายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 
 – ตามระเบียบขอ 89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง

เก่ียวกับดานการบริหารชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได  ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท  
ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกัน
ใหอีกรอยละสิบ ของประมาณรายจายประจําปนั้น  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม แลวองคการปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
กอหนี้ผูกพัน ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น  เปนอันพับไป 

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง  
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสถียรภาพในระยะยาว 
ขอแจงขอมูลยอดเงินสะสม ณ ปจจุบัน วันท่ี 31 มกราคม 2563  เงินสะสมท่ีนําไปใช
ได ณ ปจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม 
ท่ีตองสงฝาก อปท.แลว     จํานวน  11 ,058 ,613.29 
บาท  หัก  สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลวแต 
ยังไมดําเนินการ  ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการ 
ยังไมไดเบิกจาย 3 โครงการ   
ท่ีอนุมัติจายขาด เม่ือเดือนตุลาคม 2562   จํานวน    1 ,275,000      บาท 
คงเหลือ      จํานวน    9 ,783,613.29 บาท 
หัก  สํารองจายประจําท่ีตองจายใหตามขอ 89(3)  จํานวน    4,449,252.00 บาท 

 คงเหลือ      จํานวน    5 ,334,361.29 บาท 
 หัก สํารองกรณีสาธารณภัย 10% ตามขอ 89(3)   จํานวน      533,436.19 บาท 
 คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได   จํานวน   4 ,800,925.16 บาท 
 ในการขออนุมัติจายขาดครั้งนี้  จํานวน 2,767,000.00 บาท 
 ในการพิจารณาก็ดูวาโครงการท่ีจายขาดเงินสะสม เปนไปตามระเบียบท่ีแจงหรือไม  อยู

ในอํานาจหนาท่ีหรือไม แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางไร ขอบคุณคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดท่ีไดชี้แจงระเบียบ แนวทางการพิจารณาครับ  ผมใหทางสมาชิกได 
ประธานสภาฯ   อภิปราย สอบถามรายละเอียดของโครงการ หมูท่ี 1 นะครับ  โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมใจ งบประมาณ 420 ,000 บาท  รายละเอียดก็ตาม
แบบแปลนและประมาณราคาตามเอกสารนะครับ  สมาชิกทานใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ
นะครับ  ถาไมมีทานใดอภิปรายหรือสอบถาม  กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุมครับ  
สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยรวมใจ (สายสิ้นโตะ) หมูท่ี 1 งบประมาณ 420,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน  10  ทาน  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.3 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย            
ประธานสภาฯ    โรงรม หมูท่ี 2 ต.บางสัก งบประมาณ 456,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ   
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายประภาส ทิพยอรรถ  นายก อบต. 
นายก อบต.บางสัก บางสัก  ตามระเบียบวาระท่ี 6.3 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2 ต.บางสัก งบประมาณ 456 ,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2 ขนาดผิวจารจร
กวาง 4.00 เมตร  ไหลทางลงหินผุขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 200 เมตร                  
ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 
1 ปาย  และปายโครงการถาวร จํานวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนและ 
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ประมาณราคา  ปร.4 ปร.5 ของ อบต.บางสัก กําหนด เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรไป
มา ของพ่ีนองประชาชน รายละเอียดก็อยูในเอกสาร ตามประมาณราคาคากอสรางท่ีให
ไวกับสมาชิกแลวครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ  ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอคําชี้แจงและการแกปญหาของโครงการตามรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในเอกสาร ก็ใหทานสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  งบประมาณ 456 ,000 บาท   

ความกวางของถนน 4 เมตร  ระยะทาง 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  สมาชิกทานใด
จะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีทานใดจะอภิปราย  กระผมก็จะขอมติ
ตอท่ีประชุม  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงรม หมูท่ี 2 งบประมาณ 456,000 บาท  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน 10 ทาน  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.4  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาฯ   สายทาโตะแหม  หมูท่ี 3  งบประมาณ 482,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ตามระเบียบวาระท่ี 6.4 ขออนุมัติจายขาด 
นายก อบต.บางสัก เงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาโตะแหม  หมูท่ี 3  

งบประมาณ 482,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนตุงกู – ทาโตะแหม หมูท่ี 3  ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ไหลทางลงหินผุขางละ  
0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร  ผิวจราจรหนา  0.15 เมตร พรอมติตตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย  และปายโครงการถาวร  จํานวน 1 
ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ของ อบต.บางสัก
กําหนด  โครงการนี้ก็เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชน  
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาก็อยูในเอกสารท่ีใหกับสมาชิกไปแลว   
ขอบคุณครับ 

 
นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอรายละเอียดคําชี้แจง  พรอมเหตุผลของโครงการ                                                                                                                             
ประธานสภาฯ    ก็ขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  ของหมูท่ี 3 มีการวางทอดวย  ดูวาตามแบบ  

ทอวางถูกจุดไหม ทําแลวเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  แตละโครงการ
แบบแปลน  รายการประมาณราคาก็คลายๆ กัน  ทุกโครงการมีสมาชิกทานใด จะ
อภิปรายก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดอนุมัติให
จายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตุงกู – ทาโตะแหม  
หมูท่ี 3 งบประมาณ 482,000 บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ 10 ทาน  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.5  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาฯ    ถนนสายบานน้ําราบ – ทุงสม หมูท่ี 4 ต.บางสัก งบประมาณ 497,000 บาท   
                             ขอเชิญคณะบริหารครับ 
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นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ตามระเบียบวาระท่ี 6.5 ขออนุมัติจายขาด 
นายก อบต.บางสัก เงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานน้ําราบ – ทุงสม หมูท่ี 

4 ต.บางสัก งบประมาณ 497 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  ไหลทางลงหินผุ
ขางละ 0.50 เมตร  ระยะทาง 250 เมตร  ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย  และปายโครงการถาวร จํานวน 1 
ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา  ปร.4  ปร.5 ของ อบต.บางสัก 

 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนหมูท่ี 4  ผมเองก็ไดเขาไปดูพ้ืนท่ีแลว
บริเวณนั้นเดือดรอนมากในชวงฤดูฝน ก็เลยนําเสนอโครงการนี้เพ่ือใหสภาพิจารณาตอไป 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอรายละเอียดคําชี้แจง  พรอมเหตุผลของโครงการ                                                                                                                             
ประธานสภาฯ    ก็ขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  ของหมูท่ี 4  ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  

ระยะทาง 250 เมตร  ตรวจสอบดูนะครับ  มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายก็ขอเชิญนะ
ครับ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ําราบ – ทุงสม  หมูท่ี 4 งบประมาณ 
497,000 บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ 10 ทาน  
 

 6.6 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 ถนนสายบานนางสมหมาย หมูท่ี 5 ต.บางสัก งบประมาณ 456 ,000 บาท 
 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ตามระเบียบวาระท่ี 6.6 ขออนุมัติจายขาด 
นายก อบต.บางสัก เงินสะสมโครงการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางสมหมาย หมู

ท่ี 5 ต.บางสัก งบประมาณ 456,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานนางสมหมาย หมูท่ี 5 ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร  ไหลทาง
ลงหินผุขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว  จํานวน 1 ปาย และปายโครงการถาวร 
จํานวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ของ อบต.
บางสัก  สวนรายละเอียดตามเอกสารท่ีใหทางสมาชิกแลว  ใหทางสมาชิกไดตรวจสอบดู
และไดพิจารณาในสภาแหงนี้นะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอรายละเอียดคําชี้แจง  พรอมเหตุผลของโครงการ                                                                                                                             
ประธานสภาฯ   ก็ขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  ดูรายละเอียดแบบแปลน ระยะทาง กอนท่ีจะ

พิจารณาอนุมัติมติตอท่ีประชุมรายละเอียดแบบแปลนทุกหมู จะคลาย ๆ กัน อยูท่ีความ
ยาว งบประมาณ ทอระบายน้ํา  มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมี
กระผมก็จะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางสมหมาย หมูท่ี 5 ต.บางสัก งบประมาณ 
456,000 บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ 10 ทาน  
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 6.7  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเขาพลู – แพรกนุย หมูท่ี 6 ต.บางสัก งบประมาณ 456,000 บาท   

 ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ตามระเบียบวาระท่ี 6.7 ขออนุมัติจายขาด 
นายก อบต.บางสัก เงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเขาพลู – แพรกนุย หมูท่ี 

6 ต.บางสัก งบประมาณ 456 ,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาพลู – แพรกนุย หมูท่ี 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ไหลทางลง
หินผุขางละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปายโครงการถาวร จํานวน 1
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ของ อบต.บางสัก 
ขอใหชวยกันตรวจสอบดูนะครับ  ในสวนนี้ก็ไดนําเสนอ 6 โครงการ  6 หมูบาน เพ่ือ
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดสัญจรไปมาสะดวก หมูท่ี 6 ก็มีน้ําทวมอยูบอย ผมเองก็
ผานไปอยูบอย ก็ไดนําเสนอโครงการนี้ ก็ขอใหสมาชิกไดพิจารณารายละเอียดครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีทานนายกไดนําเสนอรายละเอียดคําชี้แจง  พรอมเหตุผลของโครงการ                                                                                                                             
ประธานสภาฯ   ก็ขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ  ดูรายละเอียดแบบแปลน ระยะทาง  มีสมาชิก

ทานใด จะอภิปรายก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีกระผมก็จะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใด
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเขาพลู – 
แพรกนุย หมูท่ี 6 ต.บางสัก งบประมาณ 456,000 บาท   โปรดยกมือครับ  

                                                                

มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติ 10 ทาน  
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด สมาชิกทานใดนําเรื่องเดือดรอนของพ่ีนองเขาสูท่ีประชุมขอเชิญนะครับ   
ประธานสภาฯ   ขอประชาสัมพันธการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับ

รถบรรทุกขยะ  รับสมัครตั้งแตวันท่ี 13 – 21 กุมภาพันธ  2563  รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีไดสงมอบใหกับสมาชิกไปแลวนะครับ ขอเชิญทานปลัดครับ 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะบริหาร  กอนท่ีจะเขาประชุม        
ปลัด อบต. มีตัวแทนจากบริษัท ไพรม โรด เพาเวอร จํากัด  ไดมาใหขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟาชุมชน

เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก  ในเบื้องตนเขามาเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบางสัก ตําบล
ใกลเคียง  เขาเปนสมาชิก จํานวน 200 ครัวเรือน หลังจากนั้นก็จะนําโครงการเสนอ
กระทรวงพลังงาน เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา สถานท่ีจุดกอสรางท่ีบริเวณของโกวอท        
ในเบื้องตนเขามาประสานในการเขาเปนสมาชิก ซ่ึงในการเขาเปนสมาชิกจะมีการปนผล
ใหดวย  แตไมมีการลงหุน ท่ีสําคัญเม่ือการไฟฟาเกิดทาง อบต. ก็ไดมีรายไดเพ่ิม และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีก็จะมีงานทํา โรงไฟฟานี้เม่ือทําเสร็จก็จะขายไฟใหกับการไฟฟา
ภูมิภาค เชื้อเพลิงท่ีนํามาใชเปนพวกหญาเนเปย ตนยูคาลิปตัส  ในเบื้องตนก็ขอ
ประชาสัมพันธใหกับทางสมาชิก แจงชาวบานผูสนใจมาเปนสมาชิก สวนโรงไฟฟาจะเกิด
ไดหรือไม ก็อยูท่ีทําประชาพิจารณตอไป โรงไฟฟาตอนนี้สรางท่ีลําภูรา  สามารถ
สอบถามผลกระทบไดคะ 
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นายสวาสดิ์  สะหมาด ชอบคุณทานปลัดครับ  เราตองดูกอนนะครับวามีผลกระทบกับชาวบานหรือไม     
ประธานสภาฯ   เรานาจะไปดูท่ีลําภูราท่ีเขาทําแลว  เรียนเชิญสมาชิกนะครับจะฝากอะไรถึงบริหาร     

ขอเชิญนะครับ  คณะบริหารมีอะไรเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ขอเชิญทานนายกครับ 
 

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

หนวยงานเขามานําเสนอไฟฟา ตามท่ีทานปลัดไดกลาวไปแลว  เขาเขามานําเสนอ เราก็
รับฟง ดูตามความจําเปน ความตองการ  โดยเอาบางสักเปนหลัก รวมไปถึงนาเกลือ  
และเกาะลิบง  โรงไฟฟานี้ท่ีมาเสนอเขาจะสรางเพ่ือขายใหกับการไฟฟาอีกที  เขานํามา
เสนอเพ่ือทําประชาพิจารณ 
ครับสําหรับเรื่องอ่ืน ๆ  คณะบริหารเองก็มิไดนิ่งนอนใจในการแกปญหา จึงไดดําเนินการ
ท่ีกลาวมาท้ัง 6 โครงการ  ของหมูท่ี 1 ซอยรวมใจน้ําขังมาก ลําบากในการสัญจรไปมา 
ปญหาติดกับชาวบานแตตอนนี้ทานรองประทีปไดเขาไปเจรจาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ไดแลว กระผมเองคิดวาอีกไมนานจะหมดวาระ เราไดทํางานใหกับพ่ีนอง เราได
ขับเคลื่อนใหกับหมูบาน ดําเนินการไปมากมายท้ังเรื่องน้ํา เรื่องถนน ลาสุดทางหลวงให
เรานําเสนอความตองการเรื่องไฟสวางขางทาง 2 จุด  สายสามแยกควนตุงกู – คุงค้ัง  
ขุดลอกคูดวย  จากสะพานบางสักมาโรงพัก ไฟกระพริบ  สี่แยกน้ําราบ  รองประทีปได
ลงไปดูกับกองชางแลวเพ่ือแกไขปญหา  สําหรับของทางหลวงพ้ืนท่ีเราไดมาเยอะ 
สะพานตอนนี้ดําเนินการเสร็จแลว ในสวนของสายเขาพลูตรงนี้ก็ไดดําเนินการเสร็จแลว 
ไดรับการสนับสนุนจากนายกกิจ หลักภัย  ผมยินดีกับพ่ีนองประชาชนท่ีใชเสนทางนั้น   

   เพราะปูดวยยางพารา 4 ซม. คุมคาท่ีไดรับงบประมาณสวนนี้มา  อบต.เรามีงบนอย   
หากไมวิ่งหางบประมาณจากขางนอกก็ไมสามารถดําเนินการไดเต็มท่ี  นายกเองตอง
ออกแบบวางแผน ดําเนินการเพ่ือพัฒนาตําบลบางสักของเราใหมีความเจริญ  ขอบคุณ
สมาชิกและเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีไดรวมมือรวมใจกันทํางานมาไดดีมาก พรอมคณะ
บริหาร ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ขอฝากคณะบริหารโครงการท่ีคางคา ชวยรีบเรง โดยเฉพาะ 
ประธานสภาฯ     อยางยิ่งเรื่องน้ํา ไมวาจะเปน หมูท่ี 3 , 4 ,6  บางครั้งน้ําไมพอขัดของทางเครื่องไม 

เครื่องมือ ไมทราบวาสมาชิกมีอะไรจะฝากบริหารขอเชิญครับ ขอเชิญทานรองประทีปครับ          
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม  รองนายก อบต.บางสัก ขอชี้แจงโครงการของหมูท่ี 4  ได 

ประสานผูรับเหมาไปแลว ขณะนี้ผูรับเหมาอยูนาโยง หลังจากนั้นจะเขามาดําเนินการใน
พ้ืนท่ีตําบลบางสัก  ในสวนของหมูท่ี 3 ติดขัดกับท่ีดินท่ีเปน สปก.   ตอนนี้ก็ไดของคุณ
สมชายอุทิศและทําหนังสือถึงอําเภอเรียบรอยแลว  สําหรับเรื่องเครื่องจักรกล ประสาน
ไปเม่ือเชา อยูท่ีคลองลุ หลังจากนั้นจะมาบางสัก  ไมทราบวาในสวนของถนนเสนใหญ
เปนหลุมบอเยอะ รถมาจะสามารถดําเนินการไดเลยหรือไม หรือวาอยูในชวงประกันจะ
ไดแจงผูรับเหมาเขาดําเนินการ  เรื่องอ่ืน ๆ  ตอนนี้มีสะพาน 2 ตัว เขาพลู  ปาแก     
มาสํารวจวามีผลกระทบกับอาสินของชาวบานหรือไม จะลงมาสํารวจอีกครั้ง  
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นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานรองประทีปครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพ่ิมเติมอะไรอีก  
ประธานสภาฯ              หรือไม ถาไมมีแลว กระผมขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณสมาชิกและผูเขารวม

ประชุมทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   15.00 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 27 มีนาคม 2563 
 

    ลงชื่อ         ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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