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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.3๐ น. 

  เม่ือถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกผูเขาประชุมจํานวน 12 ทาน ครบ

องคประชุม ไดเชิญประธานสภาฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ไดกลาวสวัสดีสมาชิก  คณะบริหาร ตลอดถึงผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุม
ประธานสภาฯ   การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  สมัย  

วิสามัญ สมัยท่ี 2  กระผม สวาสดิ์  สะหมาด  ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุม
สภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตบัดนี้   
ประธานสภาฯ  ไดอานประกาศอําเภอกันตัง  เรื่องการเปดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 ตอทีประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  แจงการลาของสมาชิกหมูท่ี 2 นายวิลาท  ลาวเพ็ชร  ไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาล              

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ ขอเชิญทางฝายเลขานุการสภาฯ ครับ   ประธานสภาฯ 

   

วิไล เกื้อมณี   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร

เลขานุการสภาฯ   ดิฉันนางสาววิไล  เก้ือมณี  เลขานุการสภาฯ  สําหรับรายงานการประชุมท่ีนําเสนอ  

ตอท่ีประชุมให การรับรองเปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป 

2562 ประชุมเม่ือวันที 11 ธันวาคม 2562  ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบางสัก  ในวันนั้นมีผูเขาประชุม 11 ทาน ลาการประชุม 1 ทาน  คือ 

ทานถนุ  เพ็ชรฤทธิ์  ส.อบต.ม.3  มีทางคณะบริหารและพนักงานสวนตําบลเขารวม

ประชุม  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 7 หนา  มี 7 

ระเบียบวาระ และเลขาสภาฯ ไดนําเสนอรายงานการประชุมตอสภาฯ ตามเอกสารท่ี

แจกใหกับสมาชิก 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ รายงานการประชุมท่ีเลขานําเสนอ สมาชิกไดตรวจสอบแลว มีการแกไขหรือไม 

ประธานสภาฯ   ครับ  ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมใหการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  

4 ประจําป 2562 
 

มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2562  
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นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับ ขอเชิญทางฝายเลขานุการสภาฯ ครับ           ประธานสภา
ฯ   

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม  

    5.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)       
เพ่ิมเติม – เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 1ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายก 
รองนายก อบต.บางสัก  อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา  

5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)   เพ่ิมเติม – เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 รายละเอียด
โครงการพัฒนา แผนพัฒนาหาป  (พ.ศ.2561 – 2565)  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม มีอยูดวยกัน 3 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  แผนงานพาณิชย มีอยูดวยกัน 12 โครงการ เสนอรายละเอียดตามเอกสาร
รางแผนฯ ตอทีประชุม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข มี 4 โครงการ  
เสนอรายละเอียดตามเอกสารรางแผนฯ ตอท่ีประชุม 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  แผนงานบริหารท่ัวไป  มีอยู
ดวยกัน 6 โครงการ เสนอรายละเอียดตามเอกสารรางแผนฯ ตอท่ีประชุม 
ซ่ึงท้ังหมดนี้ กระผมขอนําเสนอใหสภาไดพิจารณานะครับ  มีบางโครงการท่ียัง
ตกคางอยู  ไมมีในแผนฯ 5 ป  ก็ไดเสนอบรรจุไวในแผนเพ่ิมเติมฉบับนี้  เพ่ือให
สภาพิจารณาตอไปครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานรองประทีป  ท่ีไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม  ก็ใหท่ีประชุม         
ประธานสภาฯ   ไดพิจารณารายละเอียดของโครงการนะครับ  มีอยูดวยกัน 3 ยุทธศาสตร 4  

แผนงาน ขอเชิญทาน เชษฐ ครับ 
 

นายเชษฐ  สุวรรณสุข  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะบริหาร กระผมนายเชษฐ สุวรรณสุข 
ส.อบต.ม.6   ส.อบต.ม.6  กระผมขอเพ่ิมเติมโครงการกอสรางทอเหลี่ยมถนนสายแพรกนุย    

บริเวณนั้น ชวงฤดูฝนน้ําเยอะ ทอระบายน้ําท่ีมีอยูระบายน้ําไมทัน น้ําลน ไหลบน
ถนน ทําใหถนนชํารุดบอยครั้ง และจะมีปญหาทุกป  ผมขอเพ่ิมเติมในแผนดวย
ครับ   
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นายสวาสดิ์  สะหมาด  ครับก็ขอฝากทางเลขาฯ ชวยตรวจสอบแผน 5 ป  วาโครงการดังกลาวบรรจุ
ประธานสภาฯ   อยูในแผนแลวหรือไม ถายังไมมีก็ใหเพ่ิมเติมดวย  ขอเชิญทานอ่ืนครับ  แผนท่ี  

เพ่ิมเติมมีอยูดวยกัน 4 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  แผนงานพาณิชย  
แผนงานสาธารณสุข (สปสช.) แผนงานบริหารท่ัวไป   ถาไมมีสมาชิกจะเสนอ หรือ 
อภิปรายเพ่ิมเติม  กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุม  ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม /  
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1  
เห็นชอบ  10 ทาน 
ไมเห็นชอบ 0 ทาน 
งดออกเสียง 1 ทาน  ประธานสภา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญทานสมาชิกครับ  ขอเชิญทานพิเชษฐครับ 

ประธานสภาฯ  
 

นายพิเชษฐอัตกลับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก  คณะผูบริหาร กระผมนายพิเชษฐอัตกลับ 

ส.อบต.2 ส.อบต.ม.2  ผมขอฝากทานประธานไปยังบริหาร ถนนสายอางเก็บน้ํา ทอเหลี่ยม 

สาย ................ตอนนี้น้ํากระชากดินไปหมด  ใหเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบดวยครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ  ท่ีนําปญหาความเดือดรอนของชาวบานมานําเสนอ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณโสภณ ครับ  
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก  คณะบริหาร กระผมนายโสภณ ดําแกวหลอ 

ส.อบต.ม.3   ส.อบต.ม.3 ผมนําเสนอใหเรื่องไฟฟาสาธารณะริมทาง  หลังจากซอมเสร็จแลว ตอนนี้ 

ท่ีทางเขาทาโตะแหม มีชํารุด 1 จุด ฝากซอมดวยครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานโสภณครับ   เรื่องการแจงซอมไฟฟา  ฝากทางบริหารใหเจาหนาท่ี 

ประธานสภาฯ   ตรวจสอบดวยครับ  ขอเชิญทานรองประทีป ครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิก กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายก 
รองนายก อบต.บางสัก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีสมาชิกไดแจงความ

เดือดรอนของประชาชนในหมูบาน  ของทานพิเชษฐ ทอเหลี่ยมสายปาแก ผมเองก็

ไดเขาไปดูแลว ตอนนั้นหนาฝน  น้ําแรงมากกระชากดิน  หลังจากนี้ก็จะเขาไป

ตรวจสอบและจะทําเรื่องของเครื่องจักรกลมา  ขอบคุณสมาชิกท่ีไดนําปญหามา

นําเสนอ  ทานโสภณ ไฟฟาริมทาง ผมเองก็ไดผานถนนสายนั้นก็เห็นแลววาไฟดับ

อยูจริง จะใหเจาหนาท่ีเขาไปแกไขใหครับ  ขอบคุณสมาชิกแทนชาวบาน ดวยครับ
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ท่ีนําปญหามานําเสนอ ซ่ึงบางครั้งทางบริหารเองก็รูปญหาในพ้ืนท่ีไดไมหมด และ

ไดอวยพรปใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานรองประทีป ขอเชิญทานโสภณครับ   

ประธานสภาฯ  
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก  คณะบริหาร กระผมนายโสภณ ดําแกวหลอ 

ส.อบต.ม.3   ส.อบต.ม.3 กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟาครับ  มีท่ีหัวสะพานคุงค้ังอีก 1 จุด 

ท่ีชํารุดครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานโสภณครับ  ขอฝากทางบริหารดวยครับ  ขอเชิญสมาชิกทานอ่ืนครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิก ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

นายก อบต.บางสัก  กระผม นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ผมเอง 

ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดชวยกันทํางาน  ขับเคลื่อนการทํางาน ใหความ

รวมมือดวยดีในปท่ีผานมา ก็ตั้งใจทํางานกันมาโดยตลอด  ในการเลือกตั้งครั้ง

ตอไป ก็ขอใหไดรับการเลือกตั้งเขามาทุกคน  ในวันนี้ก็ใกลถึงวันปใหมแลว ก็ถือ

โอกาสนี้อวยพรใหกับทุกทาน   ขอใหอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลาย จงดลบันดาลประทานพรใหสมาชิกทุกทานคิดหวังสิ่งใดใหสมปรารถนาทุก

ประการ  ใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง  ตลอดป 2563 ครับ 
 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด  ขอบคุณทานนายกครับ  ผมเองก็ขอใหสมาชิกทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง 

ประธานสภาฯ สมบูรณตลอดไป  ถาสมาชิกไมมีเรื่องใดเสนอแลว กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุก

ทาน และขอปดการประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา  ๑4.030  น. 
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ลงชื่อ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

 เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
                                                   (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 

   ลงชื่อ     กรรมการ   ลงชื่อ       กรรมการ 
              (นางอารี  ทองนวล)                                     (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ 11 กุมภาพันธ  2563 
 

  ลงชื่อ ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสวาสดิ์  สะหมาด)  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 

 

 


