
                                                                                                                                                               
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี 2562 
วันที่  15  สิงหาคม  2562 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
  
 
ผู้มาประชุม      
 
อันดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

2. นายสวง  สิงจอน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

3. นางเกษณี  หม่ืนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  1   

4. นายประดิษฐ์  คงชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  2   

5. นายแฉล้ม  พูลเพ่ิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  2   

6. นายวารินทร์  เยือกเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  3   

7. นายสมใจ  เจริญรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  4   

8. นายวุธ  แม้นรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  4   

9. นางไพรินทร์  แหวนเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  5   

10. นายเศรษฐา  คล้ายจุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  5   

11. นายประเทือง  สิงจอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  6   

12. ร.ต. บำรุง  ทวีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  6   

13. นางนภัสกร  คลองมีคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  7   

14. นายพิสิฐชัย  ทวีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  8   

15. นายฉลาด  มะโนภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  8   

16. นายธานินทร์  กระจ่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  9   

17. นางสำเนียง  มาลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  9   

18. นายเข็ม  คันทรัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  10   

19. นายวันชาติ  ตันเสียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  10   

20. นายเฉลียว  แขกพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  11   

21. นางเครือวรรณ  โชครุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่  11   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
อันดั
บท่ี 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง   

2. นายสุดใจ  ฟักสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง   

3. นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง   

4. นายปราโมทย์  ตันเสียง เลขานุการ นายก อบต.บางพลวง   

5. นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.บางพลวง (เลขานุการ  สภาฯ)   
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ผูม้าประชุม 20 คน 

ผู้ไม่มาประชุม   1 คน   

ผู้เข้าร่วมประชุม   8 คน 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 

 เม่ือที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และสวดมนต์ 

  นายสวง  สิงจอน เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม 
      รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน  เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี
พุทธศักราช  2562 ครับ 

 ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1  ประธานสภาฯ  ติดภารกิจ 

  นายสวง  สิงจอน เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม 
      รองประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน  ผม นายสวง  สิงจอน  รองประธานสภาฯ  วันนี้ทำ

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  เนื่องจาก  นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์  
ตำแหน่ง  ประธานสภา อบต.บางพลวง  ติดภารกิจจึงไม่สามารถ                  
เข้าประชุมได้ครับ  

 ที่ประชุม รับทราบ   

 1.2  เลือกเลขานุการสภา อบต.บางพลวง ชั่วคราว 

  นายสวง  สิงจอน เนื่องจาก  เรืออากาศตรีบำรุง  ทวีวงษ์  ตำแหน่ง  เลขานุการสภา 
      รองประธานสภาฯ อบต.บางพลวง  ได้ยื่นใบลาออกเม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  2562   
      ประธานที่ประชุมฯ   ทำให้ตำแหน่ง  เลขานุการสภา อบต. ว่างลง  เพ่ือให้การประชุม

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น   พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)                    
พ.ศ. 2554   

   ข้อ 13  วรรคแรก  “วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้
นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

   ข้อ 14  “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

   ข้อ 19  วรรคท้าย  “ในการประชุมสภาครั้งใด  ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น  โดยให้นำความในข้อ 13  และข้อ 16  วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การลงคะแนนให้กระทำด้วยวิธีการ   
ยกมือ” 

   ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว ครับ 

     นายวารินทร์  เยือกเย็น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายวารินทร์  เยือกเย็น  สมาชิกสภา  
           บ้านหัวไผ่ อบต.  หมู่ที่ 3  ขอเสนอ  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.

บางพลวง  เป็น  เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  ครับ 

  นายสวง  สิงจอน ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ   
       รองประธานสภาฯ - นางเกษณี  หม่ืนศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  1  ผู้รับรอง 
       ประธานที่ประชุมฯ   - นางนภัสกร  คลองมีคุณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7  ผู้รับรอง 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการ  
สภา อบต.ชั่วคราว เชิญครับ 

 ที่ประชุม ไม่มี   

  นายสวง  สิงจอน เม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง  
      รองประธานสภาฯ เลขานุการ สภา อบต.ชั่วคราว เพ่ิมเติม  ให้ถือว่า  นายคมสันต์                    
      ประธานที่ประชุมฯ   สันติผลธรรม  ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  ครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ   

     นายคมสันต์  สันติผลธรรม เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม  
        ปลัด อบต.บางพลวง ประชุมทุกท่าน  ผม  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.                 
      เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   บางพลวง  ขอขอบ คุณทุ กท่ านที่เห็น ควรให้ผมดำรงตำแหน่ ง

เลขานุการสภาฯ  ชั่วคราว  และยินดีรับตำแหน่งครับ  

 ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลบางพลวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2 

ประจำปี 2562  เม่ือวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

  นายสวง  สิงจอน ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมที่แจกให้  ว่ามี 
      รองประธานสภาฯ ข้อความใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่                      
      ประธานที่ประชุมฯ    

 ที่ประชุม ไม่มี  

  นายสวง  สิงจอน เม่ือไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ 
      รองประธานสภาฯ ประชุมครั้งที่แล้ว  
      ประธานที่ประชุมฯ    



 5 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  19  เสียง  งดออกเสียง  
1  เสียง 

 

 ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องทีเ่สนอใหม่    

   3.1  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง   

  นายสวง  สิงจอน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ 
      รองประธานสภาฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ให้ที่ประชุมทราบครับ  
      ประธานที่ประชุมฯ    

     นายคมสันต์  สันติผลธรรม เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม  
        ปลัด อบต.บางพลวง ประชุมทุกท่าน  ผม  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.                 
      เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   บางพลวง  ดำรงตำแหน่งเลขานุ การสภาฯ  ชั่ วคราว  ขอแจ้ ง

รายละเอียดตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
2)  พ.ศ. 2554   

   ข้อ 13  “วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นำความใน
ข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

   เม่ือสภาท้ องถิ่ นมีมติเลื อก เลขานุ การสภาท้ องถิ่น แล้ ว              
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว
พ้นจากตำแหน่ง 

   ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งต้ังเพียงตำแหน่งละหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

  นายสวง  สิงจอน ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง 
      รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา อบต.บางพลวง  เชิญครับ  
      ประธานที่ประชุมฯ    

     นายวารินทร์  เยือกเย็น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายวารินทร์  เยือกเย็น  สมาชิกสภา  
           บ้านหัวไผ่ อบต.  หมู่ที่ 3  ขอเสนอ  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.

บางพลวง  เป็น  เลขานุการสภาฯ  ครับ 

  นายสวง  สิงจอน ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ   
       รองประธานสภาฯ - ร.ต.บำรุง  ทวีวงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6  ผู้รับรอง 
       ประธานที่ประชุมฯ   - นายธานินทร์  กระจ่าง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  9  ผู้รับรอง 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการ  
สภา อบต. เชิญครับ 
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 ที่ประชุม ไม่มี   

  นายสวง  สิงจอน เม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่ง  
      รองประธานสภาฯ เลขานุการ สภา อบต. เพ่ิมเติม  ให้ถือว่า  นายคมสันต์                    
      ประธานที่ประชุมฯ   สันติผลธรรม  ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ  ครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ   

     นายคมสันต์  สันติผลธรรม เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม  
        ปลัด อบต.บางพลวง ประชุมทุกท่าน  ผม  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.                 
   เลขานุการสภา อบต.บางพลวง   บางพลวง  ขอขอบ คุณทุ กท่ านที่เห็น ควรให้ผมดำรงตำ แหน่ ง

เลขานุการสภาฯ   และยินดีรับตำแหน่งครับ  

   3.2  การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561 - 2565)   

  นายสวง  สิงจอน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงที่ยื่นญัตติชี้แจง 
      รองประธานสภาฯ ในที่ประชุมครับ 
      ประธานที่ประชุมฯ    

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเสถียร  แก้วไทรเลิศ   
       นายก อบต. บางพลวง นายก อบต. บางพลวง   ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

   หลักการ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

0810.3/ว  5797  ลงวั นที่  10  ตุล าคม  2559  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนิน การระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมถึงฉบับปัจจุบัน  นั้น   

   เหตุผล 

 ต่อมามีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด                 
ที่  มท  0810.3/ว  2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  ซ่ึงมีระยะเวลาห้าปี  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ฉบั บปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จงัหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12  และยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 
2580)   
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เพ่ือ ให้ เป็ นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่ าว  ปร ะกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมถึงฉบับปัจจุบัน  
ข้อ 17  วรรคท้าย  ระบุว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย             
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับองค์การบริหาร                    
ส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

สำหรับขั้นตอนต่างๆ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                
บางพลวง  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป ครับ 

     นายคมสันต์  สันติผลธรรม เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม  
        ปลัด อบต.บางพลวง ประชุมทุกท่าน  ผม  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.                 
   เลขานุการสภา อบต.บางพลวง   บางพลวง  สำหรับขั้นตอนการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ .ศ . 25 61 - 25 65 )  ขอ งอง ค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                
ให้ดำเนินการตามลำดับ  ดังนี้ 

 
ลำดับท่ี รายละเอียด 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรั ฐวิสา หกิจที่ เก่ี ยวข้ อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่ น 
รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เก่ียวข้อง  และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง
และข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

5 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 

6 แจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ 
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 สำหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 
2565)  ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้  ครับ  

 ที่ประชุม ใช้เวลาพอสมควรในการศึกษารายละเอียดในร่างแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

  นายสวง  สิงจอน มีท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
      รองประธานสภาฯ   
      ประธานที่ประชุมฯ    

 ที่ประชุม ไม่มี  

  นายสวง  สิงจอน ผมขอมติที่ประชุมเก่ียวกับร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -                      
      รองประธานสภาฯ 2565) ครับ 
      ประธานที่ประชุมฯ    

 มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                         
(เห็นชอบ  จำนวน  19  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง) 

 ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืนๆ 

  นายสวง  สิงจอน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ท่านใดมีเรื่อง              
      รองประธานสภาฯ จะสอบอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ   
      ประธานที่ประชุมฯ    

 4.1   การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 

     นายประดิษฐ์  คงชี่น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายประดิษฐ์  คงชื่น  สมาชิกสภา  
         บ้านท่ากระเบา อบต.  หมู่ที่ 2  ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ให้ทุก

หมู่บ้าน  เนื่องจากไฟดับหลายจุด 

 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บา งพลวง   ขอให้ สมาชิ กภายื่นคำร้องเก่ี ยวกับการซ่อมแซมต่าง  ๆ       
สำหรับการดำเนินงานจะจัดลำดับก่อนหลัง  เนื่องจากมีคำร้องเข้ามาเยอะ
ทั้งประปา และไฟฟ้า  และจะดำเนินการให้ตามลำดับครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 4.2   การซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน 

     นายวารินทร์  เยือกเย็น เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารและ  
   สมาชิก สภา อบต. หมู่ที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม นายวารินทร์  เยือกเย็น  สมาชิกสภา  
           บ้านหัวไผ่ อบต.  หมู่ที่ 3  ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านด้วยครับ  

เนื่องจากชำรุดทรุดโทรม  ไม่สามารถใช้งานได้ 
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 นายเสถียร  แก้วไทรเลิศ เรียน  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
       นายก อบต. บางพลวง ผมนายเสถีย ร  แก้ วไทรเลิ ศ  น ายกองค์การบริหารส่ วนตำบล             

บางพลวง  ขอเชิญปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

     นายคมสันต์  สันติผลธรรม เรียน นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วม  
        ปลัด อบต.บางพลวง ประชุมทุกท่าน  ผม  นายคมสันต์  สันติผลธรรม  ปลัด อบต.                 
   เลขานุการสภา อบต.บางพลวง   บางพลวง  สำหรับเรื่องศาลาหมู่บ้าน  ผมขอเวลาในการตรวจสอบ

ก่อนจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ  ว่าเป็นศาลาของ อบต.หรือไม่   
อย่างไร ครับ  หากเป็นศาลาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ่ืน  อบต.ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ครับ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  นายสวง  สิงจอน มีท่านใด  จะเสนอเรื่องอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใด 
      รองประธานสภาฯ เสนออะไรเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมและขอปิด 
      ประธานที่ประชุมฯ   การประชุมครับ 

 เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 
 

 (ลงชื่อ)        คมสันต์  สันติผลธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายคมสันต์  สันติผลธรรม) 

 ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
 

  (ลงชื่อ)       เกษณี  หม่ืนศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเกษณี  หม่ืนศรี) 
 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        ไพรินทร์  แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางไพรินทร์  แหวนเพ็ชร) 
 ตำแหน่ง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        ประดิษฐ์  คงชื่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายประดิษฐ์  คงชื่น) 
 ตำแหน่ง  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ)        สุรศักด์ิ  เจริญรัตน์ ผู้รับรองการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสุรศักด์ิ  เจริญรัตน์) 
 ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  


