
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ ครัง้ที ่1 ประจำป ี2563 
วนัจนัทร ์ที ่ 3 กมุภาพนัธ ์2563  

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 นายปองศักดิ์  สิโปด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 3 
8 นายผิน  บุญพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 
9 นายสุพจน์  สุขด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 4 

10 นายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 5 
11 นายสมหมาย  เป้าทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 6 
12 นายอับดุลยะมาท  ชาชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 
13 นายสุเทพ  เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า หมู่ที่ 7 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
       -      
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 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

9 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
12 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13 นางสาวสุชาดา  สิงคิวิบูลย ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้มาประชุม    13 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      - 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 1 ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563 กระผมขอเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ไม่มี  
(นายสุทัศน์ฯ)  
      
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  2.1 ในระเบียบวาระนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาสำเนารายงานการประชุม
(นายสุทัศน์ฯ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
   ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด ขอให้เสนอได้ครับ ถ้าเห็นว่าถูกต้องขอผู้รับรอง
   รายงานการประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพื่อทราบ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
(นายสุทัศน์ฯ)  ไม่มี 
     
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์สอบถามขอเรียนเชิญครับ 
(นายสุทัศน์ฯ)  ขอเชิญท่านโสภณ อินทร์นุ่น สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 ครับ 
 
ส.อบต.ม.5.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภณ  อินทร์นุ่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ผม
(นายโสภณฯ)  ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องถนนบริเวณหน้าวัดป่าเตียว ตอนนี้ 

ทรุดลงไป จำนวน 2 จุด แล้ว สาเหตุที่ทรุดลง เพราะว่าอยู่คู่ขนานกับคูระบายน้ำ ทำให้
น้ำกัดเซาะดินด้านล่างทำให้เป็นโพรง เมื่อมีรถวิ่งผ่าน ทำให้ทรุดลง ผมอยากให้ฝ่ายคณะ
ผู้บริหารส่งช่างลงไปสำรวจดูครับ และตอนนี้มีรถบรรทุกดินวิ่งด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ผู้อำนวยการกองช่างรับทราบนะครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 

/ผู้อำนวยการ... 
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ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง ผม 
(นายโชคชัยฯ) ได้ทำหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วมาสำรวจก็ยังเงียบไป ผมจะติดตามให้

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ทำให้เราไม่
สามารถดำเนินการได้ครับ 

นักวิเคราะห์ฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในวาระอ่ืนๆ 
(นางสาวสุพิชชาฯ) นี้ ตามที่ท่านนายก อบต. ได้จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในปีนี้จะไปดู
งานที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง วันนี้ขอนำเสนอเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับท่านนายก 
อบต. มาแล้ว ให้แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 คน (สมาชิกสภาฯ กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชน) เรื่องการส่งหนังสือ สมาชิกสภาฯ จะต้องหา
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 คน สมาชิกสภาฯ อบต. จำนวน 2 คน และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 14 คน 

 ในการสรรหาบุคคล ปีนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ คัดกรองบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการอบรม 
และสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้ เนื่องจากเกิดปัญหาจากปีที่ผ่านมาในวันเดินทางผู้ที่
ส่งรายชื่อมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ และอีกปัญหาหนึ่ง ผ่านมา 3 ปีแล้ว ก็ยังมี
คนที่หยิบของที่ไม่ไช่ของตนเองกลับบ้านไปด้วย ขอให้ช่วยสรรหาบุคคลที่เคารพสิทธิผู้อ่ืน
ด้วย ขอให้คัดเลือกบุคคล ดังนี้ 
1.สละเวลาและสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้จริง 
2.นิสัยส่วนตัว 
3.ต้องดูแลตนเอง ค่าอาหารวันเดินทางไป และวันเดินทางกลับ 
เรื่องที่พัก จัดให้พัก ห้องละ 2 คน ในส่วนของหนังสือตอบรับที่ทุกท่านได้รับไปแล้วนั้น 
ขอให้ส่งกลับมาภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารแผ่นที่ 2 มุมขวาด้านบน 
เขียนว่า “สมาชิกสภาฯ” ถ้าหากท่านเข้าร่วมให้ทำเครื่องหมาย ลงไปในช่อง “เข้าร่วม” 
ถ้าหากไม่เข้าร่วมให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง “ไม่เข้าร่วม” และให้เขียนชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่ส่งมาแทนท่าน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย  

 หน้าสุดท้าย รายชื่อ ใครประสงค์จะพักร่วมกับใคร ขอให้เขียนชื่อ- นามสกุล มาด้วย 
ส.อบต.ม.1 เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย  ชั่งนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(นายวิชัยฯ) ตำบลบางเป้า การจัดสรร ทำไมหมู่บ้านละ 11 คน เพราะสมาชิกสภาฯ มี 2 คน แบ่ง

จำนวนคนในการจัดหา ไม่เท่ากัน ครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามท่ีวิชัย ชั่งนะ ได้พูดถึงการจัดสรรนั้น แบ่งจำนวนคน 
(นายละดมฯ) เป็นการแบ่งให้เท่าๆกัน เช่น สมาชิกสภาฯ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.,กรรมการ ศพค. ใคร

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ  
ส.อบต.ม.1 ผมไม่ได้ติดใจอะไรครับ เพียงจำนวนคนที่ให้มา แบ่งจำนวนกันไม่ลงตัวเพราะสมาชิกสภา 
 (นายวิชัยฯ)  มี 2 ท่าน ตัดออกไป 1 คน ให้ฝ่ายปกครองก็ได้ครับ 
  
นักวิเคราะห์ฯ ขอให้ในที่ประชุมหารือเรื่องจำนวนคนก่อนค่ะ ขอให้สมาชิกสภาฯ อบต. แต่ละหมู่บ้าน 
(น.ส.สุพิชชาฯ) ปรึกษากันนะคะ  
 
 

/นายก .... 
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องนี้ขอให้แบ่งกันภายในสมาชิกสภาฯ แต่ละท่าน ใคร 
(นายละดมฯ) รับไป 6 คน และใครรับไป 5 คน  
 
นักวิเคราะห ์ กรรมการ ศพค. แต่ละหมู่บ้านให้ไปหมู่บ้านละกี่คน 
(น.ส.สุพิชชาฯ) 
นายก อบต. บางคนมีตำแหน่งประธาน อสม. และเป็นคณะกรรมการ ศพค. ด้วย เช่น นางสุคณฑ์  
(นายละดมฯ) สินฝาด มีตำแหน่ง อสม. และกรรมการ ศพค. ให้นับเป็น 1 คน  
 
นักวิเคราะห์ฯ แต่ละหมู่บ้านทราบไหม ว่าใครเป็นคณะกรรมการ ศพค. บ้าง  
(น.ส.สุพิชชาฯ) คณะกรรมการ ศพค. ต.บางเป้า  

หมู่ที่ 1  
1.นางสุคณฑ์  สินฝาด  
2.นางลัดดาวรรณ พูลภักด ี 
3.นางเพ็ญศร ี  หยิบงามเจริญสุข 
หมู่ที่ 2 
1.นางสาวปัญญา   อัตศุภนาพันธ์ 
2.นางสาวละออง  ใจตรง 
3.นางบิลกิส  ทองเครือ 
หมู่ที่ 3 
1.นายประพันธ์  สมรักษ ์
2.นางไพจิตร  หมวดหลำ 
3.นางผ่องศรี  อำพันธ์ 
4.นางสุปรีดา  หมาดหลี 
หมู่ที่ 4 
1.นางเพียงใจ  ปานาพุฒ 
2.นางผุสดี  เฮ้ียงฮง 
3.นางศริธร  บุญพรหม 
4.นางจินดา  ชาติประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 5 
1.นางสาวดุษณีย์  แก้วพิทักษ ์
2.นางทิพรัตน์  เอียดกลาย 
3.นางจิรา  อิทธิปัญญากุล 
4.นางเพ็ญศร ี  คงทอง 
หมู่ที่6 
1.นางสาวชุลี  ช่องสมบัติ 
2.นางณิชารีย์  สมบูรณ์ 
3.นางสุภาวดี  แดงกุล 
หมู่ที่ 7 
1.นางศรีพรรณ  ชาตรีวงศ์ 
 
 

/ขอย้ำเรื่อง... 
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ขอย้ำเรื่องการจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดอบรมตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม
ศาลหลักเมืองท่า อบต.บางเป้า และเดินทางไปดูงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

  เวลา 13.00 น. จุดขึ้นรถ ณ อาคารคอซิมบี๊เทศบาลเมืองกันตัง 
 ขอหารือการนั่งรถ ที่นั่งให้ไปนั่งกันเองหรือมีการจับฉลาก 
ส.อบต.ม.7 เสนอให้มีการจับฉลาก ครับ 
(นายสุเทพฯ) 
ส.อบต.ม.2 เสนอให้มีการจับฉลาก ครับ 
(นายชัยวัฒน์ฯ) 
มตทิีป่ระชมุ เหน็ดว้ยให้มกีารจบัฉลากที่นัง่  
นักวิเคราะห์ฯ เรื่องการแบ่งที่นั่ง มีรถจำนวน 3 คน จะแบ่งที่นั่งในลักษณะใดค่ะ 
(น.ส.สุพิชชาฯ)  
ส.อบต.ม.2 แบ่งเป็น หมู่ที่ 1,4,6  
(นายชัยวัฒน์ฯ) 
ส.อบต.ม.7 แบ่งเป็น หมู่ที่ 1,4,6 และ หมู่ที่ 2,3,5,7 และส่วนเกินจากท้ังสองคันก็ไปนั่งอีกคัน 
(นายอับดุละมาท) ครับ 
มตทิีป่ระชมุ เหน็ดว้ย  
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ก่อนการเดินทางมีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนา 
(นายละดมฯ)  เครือข่ายชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ขอเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมกับอบรม ในวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาลหลักเมืองท่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
เวลา 08.00 น. -09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 น. -09.30 น. ชมวีดิทัศน์ “คำสอนของพ่อ” 
เวลา 09.30 น. -10.00 น. พิธีเปิดโครงการ 
เวลา 10.00 น. -12.00 น. การฝึกอบรม “คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายทศจักร ปัญญานันต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากำลังคน Power Smart  

เวลา 12.00 น. -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. -16.00 น. การฝึกอบรม “คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยนายทศจักร ปัญญานันต์ 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากำลังคน Power Smart  

เวลา 16.00 น. -16.30 น. ซักซ้อมกำหนดการเดินทาง 
 และอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า อบต.บางเป้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 

โครงการ 1.ก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร 3,000,000 บาท 
 2.การซ่อมผิวจราจรพาราแอสฟันคอนกรีต สายหลังวัด ม.1 - ม.3 บ้านตลาดใหม่ ยาว 

1,220 เมตร งบประมาณ 3,097,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ของงบประมาณไปตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณจัดสรรมาให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องรอ
งบประมาณท่ีจัดสรรมา อาจจะเร็วๆนี้ครับ 

 ในส่วนของโครงการหมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,800,000 บาท ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำลัง
ดำเนินการ จากเขตต่อเทศบาลเมืองกันตัง-ม.3 ในส่วนของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เกี่ยวกับ
เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ 2 ข้างทาง ตอนนี้ทำสัญญากำลังดำเนินการ 

 
/และเรื่อง... 
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 และเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ กำลังดำเนินการจัดหากรรมการพิจารณาการจัดซื้อรถรอ

ประกาศ e-Auction (อีอ๊อกชั่น) หรือ Electronic Auction คือ การเข้าเสนอราคาใน
ลักษณะประมูลราคาแข่งขันกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ทุกโครงการที ่ผ่านสภาที่จะ
ดำเนินการให้เสร็จเร็วๆนี้ สมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามก็สามารถสอบถามได้ครับ 

 และตอนนี้มีโครงการอบรม “โครงการใหม่ล่าสุดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และกลยุทธ์การ 
ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 
2563 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านใดสนใจที่เข้ารับ
การอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ตอนนี้ติดเรื่องปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่3 ,หมู่ที่ 1 ทำให้น้ำ 
(นายโชคชัยฯ) ประปาแห้ง 
 ในคลองพงษ์ ขอให้สมาชิกสภาฯช่วยตรวจสอบ และแจ้งมายังเจ้าพนักงานการประปา

(นายอธิปพงศ์ ธัญสกุลวงศ์) เพ่ือได้ขอน้ำมาใช้ต่อไปครับ 
นายก อบต. การที่ผู้อำนวยการกองช่างได้กล่าวถึงภัยแล้งในตำบลบางเป้า ผมได้ประชุมแผนกับ 
(นายละดมฯ) ทางการประปา ซึ่งได้แจ้งมาว่าให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทำหนังสือไปยังสำนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ครับ 
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมากระผมได้เดินทางไปกระทรวงมหาดไทย พร้อม

คณะ เพ่ือชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย เรื่องการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า ในวันที ่ 22 มกราคม 
2563 ณ ห้องประช ุมสำนักงานกฎหมาย สป. ช ั ้น 6 อาคารดำรงราชานุสรณ์  
กระทรวงมหาดไทย ขณะนี้ก็รอต้องให้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเป้า เป็น เทศบาลตำบลบางเป้า  

ส.อบต.ม.7 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมขอสอบถามเรื่องการแบ่งเขต จะมีการแบ่งเขต 
(นายอับดุลยะมาท) อย่างไรบ้างครับ 
 
นายก อบต. เรื่องการแบ่งเขตผมก็ไม่ได้คิดว่าจะแบ่งในลักษณะใด คงต้องสอบทางกองช่างครับ 
(นายละดมฯ)  
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ หลักเกณฑ์เป็นพื้นที่เดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ จะมี 
(นายโชคชัยฯ) หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้ง ซึ่งผมต้องประสานงานอีกครั้งหนึ่งครับ 
ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
(นายสุทัศน์ฯ) 
 
  
เลิกประชุมเวลา  11.10 น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

/คณะกรรมการ... 
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 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 
 
 
 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ                  
สมัยที่ 1 ครั้งที่...1..../...2563....... เมื่อวันที่...14 กุมภาพันธ์ 2563... ประธานสภา อบต.บางเป้า จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)        
          สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 
      


