
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่2 ประจำป ี2562 

วนัพธุ ที ่ 15 พฤษภาคม 2562  
ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเป้า  

 
ผูม้าประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายโสภัณ  หลีเหม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  
3 นายประวีณ  ทองชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
4 นายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 
5 นายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
6 นายชัยวัฒน์  เขาพรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 
7 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
8 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
9 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 

10 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
          1.นายปองศักดิ์  สิโปด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
 2.นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
 3.นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายละดม  เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
2 นายวีระ  แก้วพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
3 นายวรวุฒิ  คีรีรัตน ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
4 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ 
5 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
6 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

8 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 

10 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

11 นางสาวขวัญจิตร์  คงเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ผู้มาประชุม    10 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      3 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    13 คน 
เริ่มประชมุเวลา  10.00 น. 

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภา ฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภา ฯ ครับ 
(นายสุทัศน์ ฯ) ขอกล่าวคำสวัสดีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

 กระผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 กระผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1 แนะนำตัวพนักงานใหม ่นางสาวขวัญจิตร์ คงเพ็ง พนักงานส่วนตำบล โอนมาดำรง  
(นายสุทัศน์ฯ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญแนะนำตัวต่อสภา

ด้วยครับ 

จพง.ธุรการฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(น.ส.ขวัญจิตร์ฯ) คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวขวัญจิตร์ คงเพ็ง พนักงานส่วน

ตำบล โอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรจุครั้งแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติอยู่ประมาณ 3 ปี 10 เดือน ต่อมาโอนย้ายมาที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้ า เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2561 ในตำแหน่ ง          
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ นางสาวขวัญจิตร์ คงเพ็ง ได้รายงานตัวไปแล้วครับ ทางฝ่ายสภาฯยินดีต้อนรับครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
มติที่ประชุม ทราบ 

ประธานสภาฯ 1.2 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี พ.ศ.2562  
(นายสุทัศน์ฯ) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. มีกิจกรรมเก็บขยะ   
  ณ บริเวณริมเขื่อนควนทองสีห์  ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน ครับ 

มติที่ประชุม ทราบ 
ประธานสภาฯ 1.3 เรื่องการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
(นายสุทัศน์ฯ) ความมั่นคงของมนุษย์(นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา) ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะ ซึ่ง

มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการ รอบ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของพ้ืนที่
ตำบลต้นแบบด้านสังคม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแตเ่วลา 13.00 – 16.30 น. 
จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมต้อนรับด้วยครับ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 

/มตทิีป่ระชมุ… 
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพื่อพิจารณา 
(นายสุทัศน์ฯ)  3.1 ขอความเห็นชอบจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า    
   เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ชี้แจงด้วยครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นายละดมฯ)  บางเป้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   หลักการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่       
   23 กุมภาพันธ์ 2540 ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 26.42     
   ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
   ดังนั้น เพ่ือรองรับความเจริญของท้องถิ่นและประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการ 
   สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
   ในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลบางเป้า เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า 
   เหตุผล 
   เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ณ วันที่  
   30 กันยายน 2561 จำนวน 27,657,420.28 บาท จำนวนประชากร 9,968 คน                       
   มีจำนวนหลังคาเรือน 3,426 หลังคาเรือน มีพ้ืนที่ 26.42 ตารางกิโลเมตร และมีสภาพ 
   ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึน เห็นว่ามีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่ง  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ประกอบกับ 
   มาตรา 42 วรรค แรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
   2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 จึงสมควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลบางเป้า เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม 
   หมู่ที่1 – หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนพิจารณาการ 
   จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้า
   ร่วมประชุมประชาคม จำนวนทั้งสิ้น1,782 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31  
   มติที่ประชุมประชาคมเห็นด้วยให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางเป้า และการจัดทำแผนที่  
   พร้อมคำบรรยายแนวเขต เจ้าหน้าที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว 
   จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ให้ความเห็นชอบจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
   ตำบลบางเป้า เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.ได้แจง้ให้สมาชิกสภาฯแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสอบถามหรือไม่  
(นายสุทัศน์ฯ) 
ส.อบต.ม.1  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
(นายวิชัยฯ)  ตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 ผมขอสนับสนุนเต็มที่ เพราะเรามีความพร้อมที่จะยกฐานะตั้งนาน
   แล้ว ในการเก็บภาษีน่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น การก่อสร้าง การสร้างบ้านก็สามารถจะทำได้ เต็มที ่
ส.อบต.ม.5  เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายโสภณ อินทร์นุ่น สมาชิกสภาตำบลบางเป้า          
(นายโสภณฯ)  หมู่ที่ 5 ด้านบริการเมื่อเรายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลน่าจะดีกว่าเป็นองค์การบริหารส่วน
   ตำบล การออกเทศบัญญัติ น่าจะคุ้มครองประชาชนได้มากกว่า ครับ เช่นเรื่องการขนส่ง 
   เราสามารถออกเทศบัญญัติได้ เราสามารถเก็บค่าภาษีได้ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับ ทาง
   เทศบาลยังได้เงินภาษีด้วย ครับ 

/ประธานสภาฯ  
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)  
ส.อบต.ม.2  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสัมพันธ์  สงค์คด สมาชิกสภาตำบลองค์การ
(นายสัมพันธ์ฯ)  บริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 ผมยินดีสนับสนุนครับ เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล 
   ก็มีการแบ่งเขต ท่านสมาชิกฯ เขตละ 6 คน จำนวน 2 เขต 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
(นายสุทัศน์ฯ)  ตำบลบางเป้า เป็น เทศบาลตำบลบางเป้า โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 9 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า                       
(นายสุทัศน์ฯ)  เป็น เทศบาลตำบลบางเป้า โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดงดออกเสียงการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า                       
(นายสุทัศน์ฯ)  เป็น เทศบาลตำบลบางเป้า โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  งดออกเสียง   1  เสียง(ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  สรุป ใน ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เห็ น ชอบ ให้ จั ด ตั้ งอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต ำบ ลบ าง เป้ า                      
(นายสุทัศน์ฯ)  เป็น เทศบาลตำบลบางเป้า ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นชอบ     9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
 งดออกเสียง     1 คน(ประธานสภาฯ) 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
(นายสุทัศน์ฯ)  สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
ส.อบต.ม.1  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายวิชัยฯ)  ตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 วันนี้กระผมขอพูดถึงความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 โคกเมรุ
   ขอให้รื้อถอนถังน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งกระผมก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะสามารถกระทำได้ 
   หรือไม่อย่างไร ผมขอมาเรียนให้ท่านนายก อบต. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อน เรื่องการ      
   รื้อถอนถังน้ำประปาหมู่บา้น ซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเป็นของฝ่ายปกครอง เพราะว่า 
   ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ถังน้ำดังกล่าวนั้น ไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากน้ำ          
   เป็นสนิม ปัจจุบันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตประปาแล้ว และประชาชนบริเวณ
   นั้นต้องการให้รื้อถอน กลัวจะล้มมาทับบ้านเรือนบริเวณนั้น ครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงด้วยครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมก็ยังไม่ทราบพ้ืนที่ตรงนั้น            
(นายโชคชัยฯ)  ตามกฏหมายแล้วเป็นพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ถ้าใช้งานไม่ได้เราสามารถทำ
   การรื้อถอน และไปติดตั้งที่ อ่ืนได้ ต้องหาพ้ืนที่ที่จะไปติดตั้งก่อนครับ ถังเป็นลักษณะ         
   แบบใด ครับ 
 
 

/ส.อบต.ม.1 
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ส.อบต.ม.1  ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง ที่ให้ความกระจ่างครับ 
(นายวิชัยฯ) 
รอง นายก อบต.  เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายนิติธรรมฯ)  ทุกท่าน ตามท่ี ท่านวิชัย ชั่งนะ ได้กล่าวไว้ ผมมองว่าจุดที่จะนำไปติดตั้งได้ คือ หมู่ที่ 3  
   ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก อบต.บางเป้า ท่านรอง นายก อบต.บางเป้า ท่าน
(นายวรัศกรณ์ฯ)  เลขานุการนายก อบต.บางเป้า ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ                
   ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ขอเรียนถามว่าทรัพย์สินที่กล่าวถึงสร้างโดย 
   หน่วยงานใดครับ ถ้าหากฝ่ายปกครองเป็นผู้สร้างข้ึนเราต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครอง 
   ครับ เพราะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประการที่ 1 ต้องให้ชัดว่าหอประปาเป็นทรัพย์สิน 
   ของหน่วยงานใด เราไม่สามารถไปทำลายหรือไปรื้อถอนของหน่วยงานอ่ืนได้ครับ               
   ประการที่ 2 ถ้าจะดำเนินการใดๆต้องขออนุญาตเจ้าของทรัพย์สินก่อน จึงจะมา 
   ดำเนินการได ้      
ส.อบต.ม.1  ซึ่งคงจะชัดเจนว่าฝ่ายปกครองเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพราะผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาดำเนินการ 
(นายวิชัยฯ)  เพราะกระผมยังจำได้ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรอง นายก อบต.บางเป้า ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
รอง นายก อบต.  ตามที่ท่านปลัดได้แจ้งมานั้น ผมว่าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 เป็น
(นายนิติธรรมฯ)  ของฝ่ายปกครองด้วยแต่ได้มีการประชุม และลงมติท่ีประชุม ได้ยกให้เป็นทรัพย์สินของ  
   อบต. หลังจากนั้น ก็ได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งหอถัง ตามท่ีท่านวิชัย ชั่งนะได้ 
   กล่าวถึง ต้องมอบให้เป็นทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าก่อน จึงจะ 
   ดำเนินการได ้ครับ 
ส.อบต.ม.1  กระผมก็มีความคิดเช่นนั้น กระผมจึงไม่กล้ารับปากชาวบ้านมาจึงได้มานำเรียนในที่         
(นายวิชัยฯ)  ประชุมสภาฯครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.บางเป้า ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
นายก อบต.  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นายละดมฯ)  บางเป้า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องหอถังประปา หมู่ที่ 1 ฝ่ายปกครองเป็น 
   หน่วยงานสร้างขึ้น ถ้าหากทำให้ถูกต้องนั้นโอนมาเป็นทรัพย์สินของ อบต.ตามที่ท่าน         
   รองนายก อบต. และท่านปลัด อบต. ได้กล่าวไว้ 
   เมื่อยังไม่มีการโอนทรัพย์สินมาให้ ทาง อบต.ก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ครับ 
  และอีกเรื่องขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์(นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา) พร้อมด้วยคณะซึ่งมีกำหนดเดินทาง
มาตรวจราชการ รอบ 2 เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยสวมใส่เสื้อ          
สีเหลือง ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนท่านวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ส.อบต.ม.1  เรื่องหอประปา ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ดำเนินการให้ด้วยครับ 
(นายวิชัยฯ)  



/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
ผอ.กองการศึกษาฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก อบต.บางเป้า ท่านรอง นายก อบต.บางเป้า ท่าน
(นางสาวสุดจิตฯ)  เลขานุการนายก อบต.บางเป้า ท่านปลัด อบต.และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน  หัวหน้า 
   ส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลบางเป้าได้ทำโครงการจัดส่งนักกีฬามหกรรมกีฬา “พระยารัษฏาเกมส์” ครั้งที่ 15     
   ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่               
   23 พฤษภาคม 2562 เจ้าภาพในปีนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ขณะนี้ยังไม่ 
   ทราบกำหนดการที่ชัดเจน ถ้าทราบชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
   อีกครั้งหนึ่งค่ะ มีกีฬาที่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เช่นฟุตบอล มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมด้วย 
   ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ 
   
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 

     (ลงชื่อ)   วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บางเป้า ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)      ประวีณ  ทองชนะ        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายประวีณ  ทองชนะ) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 1 

                                     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 
 
 

 (ลงชื่อ)     ชัยวัฒน์  เขาพรง       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 2 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 

 (ลงชื่อ)      สุเทพ  เอี่ยมสอาด        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุเทพ  เอี่ยมสอาด) 
                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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 สภาองค์ การบริหารส่ วนตำบลบางเป้ า  ได้ รับ รองรายงานการประชุมนี้  ในการประชุมสมั ย                      
..วิสามัญ... สมัยที่...1....... ครั้งที่....-.../.......-......... เมื่อวันที่.....25 กรกฎาคม 2562...... ประธานสภา อบต.บางเป้า 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                             (ลงชื่อ)        สุทัศน์  ซ่วนซี่  

       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


