
บนัทกึการประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่4 ประจำป ี2563 
วนัองัคาร ที ่ 29 ธนัวาคม 2563  

ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  
ผูม้าประชมุ 
 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายสุชิน  สุธาชีวะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
2 นายวัลลภ  ช่วยบำรุง รองประธานสภาสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
3 นายประยุทธ  แคนยุกต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
4 นายสมหมาย  ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
5 นายทรงวิทย์  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
6 นายสมเชต  เรืองอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
7 นายประสิทธิ์  แพใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
8 นายภิญโญ พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
9 นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

10 นายฉลอง  ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายธรรมกร  ลีลาวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า(ลาการประชุม) 
2.นายสุนทร  ศรีเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า (ลาการประชุม) 
   
  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
2 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
3 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
5 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7 นางปุณยนุช  วงศ์โคทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงคิวิบูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9 นางสาวปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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ผู้มาประชุม    10 คน 
ผู้ลาประชุม      2 คน 
ผู้ขาดประชุม      -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     9 คน 
เริ่มประชมุเวลา  10.30 น. 
 
นายวิเชียร สุนธนนท์  บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
(เลขานุการสภาฯ )       พ.ศ.2563 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ 

นายสุชิน สุธาชีวะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดเทียนธูป และกล่าวเปิดการ
ประชุมในวาระต่อไป ครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ   สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 
(ประธานสภาฯ)         บางเป้า หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่ให้เกียรติมาประชุมใน

วันนี้ สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ 4 ประจำปี 
พ.ศ.2563   และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

นายสุชิน สุธาชีวะ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภาฯ)         เนื่องจากได้มีพนักงานเทศบาลไดโ้อน มาใหม่ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

1.1นางปุณยนุช  วงศ์โคทอง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ขอเชิญแนะนำตัว
ครับ 

นางปุณยนุช  วงศ์โคทอง  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน 
   หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางปุณยนุช  วงศ์โคทอง 

โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่                
1 ธันวาคม 2563 มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัดสำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางเป้า  

  นายสุชิน สุธาชีวะ เป็นคนที่ไหน ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางปุณยนุช  วงศ์โคทอง  เป็นคนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ค่ะ 
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)  
นายสุชิน สุธาชีวะ  ยินดีต้อนรับ และได้ร่วมมือกันทำงานต่อไป 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ 1.2 วันนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลาการประชุมเนื่องจากติดการประชุมที่ศาลากลาง 
(ประธานสภาฯ) จังหวัดของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 
  1.นายธรรมกร  ลีลาวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

2.นายสุนทร  ศรีเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

/นายสุชิน... 
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นายสุชิน  สุธาชีวะ      ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ) 2.2 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน   

2563 
นายวิเชียร  สุนธนนท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
(เลขานุการสภาฯ) เกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สรุปได้ ดังนี้ 
 วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.สมาชิกสภาฯเข้าประชุม จำนวน 10 ท่าน  
2.สมาชิกสภาฯ ลาการเข้าประชุม จำนวน 2 ท่าน คือสมเชต เรืองอินทร์  

       และนายณัฐวุฒิ สังข์สุข 
   3.แนะนำพนักงานโอนย้าย จำนวน 2 ท่าน 

   3.1 สิบเอกปณิธาน ขวัญนิมิตร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน 
                                   และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

3.2 นางสาวสุนัฎฐา  แสงคง โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   
ปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา 

 วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

           2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
                                             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

วาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี 
วาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
  5.1 ญัตติการมอบเครื ่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื ่อง  จากนางอารมณ์            
บัวเพชร ซึ่งได้ทำหนังสือมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้เทศบาลตำบลบางเป้า เพื่อให้กองช่าง
นำไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติ
เห็นชอบให้รับมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์   

นายสุชิน  สุธาชีวะ      สาระสำคัญท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้สรุปให้ทุกท่านฟังแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด 
(ประธานสภาฯ) ประสงค์จะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความใดบ้างครับ  
นายสุชิน  สุธาชีวะ      ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   
มติที่ประชุม  รับรอง 
นายสุชิน  สุธาชีวะ      สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  
(ประธานสภาฯ) 27 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี           
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    

 -ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
นายวิเชียร  สุนธนนท์  5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 

(เลขานุการสภาฯ)       ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง( ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 
30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่าง
น้อยปีละ หนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั ้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู ้บริหารท้องถิ่น เพื ่อให้
ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

(ประธานสภาฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ครับ 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ.2563 กระผมขอนำเรียนในส่วนที่ 3 หน้าที่ 8 ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเป้า 
ประจำปี 2563 คำช ี ้แจง สร ุปผลการดำเน ินงานของเทศบาลตำบลบางเป ้า มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยมีระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานการดำเนินงานเริ ่มตั้งแต่สิ ้นสุดการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)  แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2563 จำนวน 19 โครงการ  
                                       งบประมาณ 8,938,400 บาท    
 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปี 2563 จำนวน 4 โครงการ 
                                  งบประมาณ 242,000 บาท 
 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ปี 2563 จำนวน 40 โครงการ 
                                  งบประมาณ 17,558,000 บาท 
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 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2563  
                                  จำนวน 16 โครงการ  งบประมาณ 3,893,000 บาท 
 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2563  
                                  จำนวน 5 โครงการ  งบประมาณ 1,253,000 บาท 
 6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ปี 2563 จำนวน 9 โครงการ 
                                   งบประมาณ 1,046,000 บาท 

รวมงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 32,930,400 บาท 

บัญชีสรุปโครงการที่เกินศักยภาพ ปี 2563  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2563 จำนวน 13 โครงการ 
งบประมาณ 60,000,000 บาท 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
7,000,000 บาท 
 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 67,000,000 บาท 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
 รวม 1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2563 จำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 18,200,000 บาท 
 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
 รวม 6 โครงการ งบประมาณ 19,200,000 บาท 
สรุปทั้งหมด ปี 2563 จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 136,200,000 บาท 
 
บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 3,513,010 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
1.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง ขนาด 8,000 ลิตร  
  งบประมาณ 3,800,000 บาท เบิกจ่าย 3,180,000 บาท 
2.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ำ  
  งบประมาณ 3,000 บาท เบิกจ่าย 2,900 บาท 
3.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน(แบบเหล็ก) 
  งบประมาณ 8,000 บาท เบิกจ่าย 4,900 บาท 
4.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้ออ่างล้างมือ 
  งบประมาณ 7,000 บาท เบิกจ่าย 6,480 บาท 
5.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
  งบประมาณ 22,000 บาท เบิกจ่าย 21,500 บาท 
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6.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
  งบประมาณ 9,000 บาท เบิกจ่าย 9,000 บาท 
7.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
  งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 11,700 บาท 
8.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน(แบบเหล็ก)พร้อมเก้าอ้ีพนักพิงต่ำ 
  งบประมาณ 18,000 บาท เบิกจ่าย 18,000 บาท 
9.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 28,900 บาท 
10.แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
  งบประมาณ 5,800 บาท เบิกจ่าย 5,590 บาท 
11.แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานพนักพิงต่ำ 
    งบประมาณ 6,000 บาท เบิกจ่าย 5,800 บาท 
12.แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน(แบบไม้) 
    งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท 
13.แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน 
    งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 4,400 บาท 
14.แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อโต๊ะหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว 
    งบประมาณ 49,500 บาท เบิกจ่าย 49,500 บาท 
15.แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 
    งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 21,000 บาท 
16.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีขาเหล็ก 
    งบประมาณ 4,500 บาท เบิกจ่าย 2,450 บาท 
17.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อฉากกั้นห้องแบบพับ 
  งบประมาณ 9,000 บาท เบิกจ่าย 5,390 บาท 
18.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 
    งบประมาณ 11,000 บาท เบิกจ่าย 11,000 บาท 
19.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง 
    งบประมาณ 13,000 บาท เบิกจ่าย 13,000 บาท 
20.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้ำ 
    งบประมาณ 3,000 บาท เบิกจ่าย 3,000 บาท 
21.แผนงานสาธารณสุข โครงการจัดซื้อซิงค์ล้างจาน 
    งบประมาณ 2,500 บาท เบิกจ่าย 2,500 บาท 
22.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
    งบประมาณ 22,500 บาท เบิกจ่าย 11,000 บาท 
23.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ 
    จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 29,500 บาท 
24.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถนน 
    งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 59,500 บาท 
รวมงบประมาณ  4,180,800 บาท เบิกจ่าย 3,513,010 บาท 

/สรุปจำนวน... 
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สรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563                
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการทั้งหมดในแผน 19 โครงการ ดำเนินการ           
แล้วเสร็จ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.68 อยู ่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ 15.79 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยว โครงการทั ้งหมดในแผน 4 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีว ิตและสังคม โครงการทั ้งหมดในแผน 40 โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.50 ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 22.50 
4.การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
โครงการทั้งหมดในแผน 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
68.75 ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการทั้งหมดในแผน 
5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ               
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการทั้งหมดในแผน 9 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็น           
ร้อยละ 44.45 
รวมงบประมาณในแผน 33,614,400 บาท 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 32,382,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.34 
การเบิกจ่ายจำนวนเงิน(งบประมาณที่ดำเนินการจริง) 26,397,723.50 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 81.52 
สรุปโครงการทั้งหมดในแผน  ปี 2563 ดังนี้ 
-โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ (ร้อยละ 72.05) 
-โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน   3 โครงการ (ร้อยละ  3.22) 
-โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ (ร้อยละ 24.73) 
-โครงการที่ยกเลิก  จำนวน  -  โครงการ (ร้อยละ - ) 
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,017,000 บาท  
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าวัดสีหราษฏร์ศรัทธา หมู่ที่ 6 ที่มางบประมาณ 
เงินสะสม งบประมาณ 480,000 บาท 
2. โครงการรื้อถอนและก่อสร้างคูระบายน้ำสายแหลมม่วง-ควนทองสีห์ ที่มางบประมาณ 
เงินสะสม งบประมาณ 557,000 บาท 
3. โครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิ้ม หมู่ที่ 3 ที่มางบประมาณ             
เงินสะสม งบประมาณ 980,000 บาท 
ส่วนที่ 4 สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั ้ง หลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ประเด็นการประเมิน ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชนท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ประเด็นการประเมิน ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ท้องถิ่น 
11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ผมขอถามเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพ หน่วยงานที่ดำเนินการเป็นหน่วยงานนอก 
(ประธานสภาฯ) ใช่ไหม 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า เป็นหน่วยงานนอกครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ผมขอถามในหน้าที่ 13 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ หมายถึง 
(ประธานสภาฯ) โครงการนี้จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  
 ไม่ดำเนินการแล้วครับ ยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ครับ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าชี้แจงต่อสภาฯแล้วครับ ท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามติ   ที่ประชุมรับทราบครับ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/นายสุชิน... 
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นายสุชิน  สุธาชีวะ 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  
(ประธานสภาฯ)               ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

นายวิเชียร  สุนธนนท์ ข้อกฎหมาย 

(เลขานุการสภาฯ) -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   

มาตรา 48 ทศ วรรค 5  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย          
(ประธานสภาฯ)             นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นายวรศักรณ ์สดุสาคร ปลดัเทศบาล ปฏบิตัหินา้ที ่นายกเทศมนตรตีำบลบางเปา้ 
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา48 ทศ วรรค 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าฉบับนี้ เป็นการ
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็น
โครงการสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และ             
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
กระผมนายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 

1.โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านชายวัด หมู่ที่ 1  
    งบประมาณ 1,290,000 บาท 

2.ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดตรังคภูมิ หมู่ที ่1   
             บ้านชายวัด – หมู่ที่ 3 บ้านตลาดใหม่ งบประมาณ 3,336,000 บาท 

3.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 บ้านเกาะปอม หมู่ที่2  
   งบประมาณ 331,200 บาท 
4.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเอ้ียง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 320,000 บาท 
5.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดิรักษ์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 266,000 บาท 
6.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเลียบ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2  
  งบประมาณ 468,000 บาท 
7.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงเดียว สายเกาะปอม – ป่ากอ หมู่ที่ 2  

        งบประมาณ 153,000 บาท 
8.ก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน ซอย 1 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3  
  งบประมาณ 245,000 บาท 
9.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิงเดียว สายกันตัง–วังวน หมู่ที่ 3  
  งบประมาณ 241,000 บาท 
10.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจิ้ม หมู่ที่ 3 งบประมาณ 980,000 บาท 

         (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 

/11.รื้อถอน... 
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11.รื้อถอนและก่อสร้างคูระบายน้ำสายแหลมม่วง–ควนทองสีห์ หมู่ที่ 4  
         งบประมาณ 557,000 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

12.บุกเบิกถนนสายนายพร หมู่ที่ 5 งบประมาณ 268,870 บาท 
13.ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าเตียว–ป่ากอ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5  

         งบประมาณ 325,000 บาท 
14.ก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าวัดสีหราษฏร์ศรัทธา หมู่ที่ 6  
    งบประมาณ 480,000 บาท(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
15.ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านตก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 481,000 บาท 
16.ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7  
    งบประมาณ 323,000 บาท 
17.ยกระดับถนนสายสะพานยาว หมู่ที่ 7 งบประมาณ 483,000 บาท 
รวม 17 โครงการ งบประมาณ 10,578,070 บาท 

 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
  1.อบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  งบประมาณ 19,575 บาท 
  รวม 1 โครงการ งบประมาณ 19,575 บาท 
 3.นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
  1.ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 298,829 บาท 
  2.จ้างทำม้านัง่บริเวณริมเข่ือนบ้านควนทองสีห์ หมู่ที่ 6  
                       งบประมาณ 170,400 บาท 

รวม 2 โครงการ งบประมาณ 469,229 บาท 
4.นโยบายด้านสังคมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข 
   ประกอบด้วย 
 1.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ  50,000 บาท 
 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณ 11,018,400 บาท 
 3.เบี้ยยังชีพคนพิการ   งบประมาณ   2,456,800 บาท 
 4.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   งบประมาณ     190,000 บาท 
 5.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเป้า  

  งบประมาณ 225,000 บาท 
6.ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  งบประมาณ 400,155 บาท 
7.ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 725,634 บาท 
8.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
   พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติย 
   ราชนารี งบประมาณ 52,940 บาท 
9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 ตามโครงการพระราชดำริ 
    ด้านสาธารณสุข งบประมาณ 140,000 บาท 
10.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  
    งบประมาณ 12,000 บาท 
 

/11.จัดส่ง... 
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11.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลอยกระทงคัพ  
     งบประมาณ 96,306 บาท 
12.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฏาเกมส์” 
     งบประมาณ 44,000 บาท 
13.สำรองจ่าย  งบประมาณ 307,954 บาท 
14.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,097,000 บาท 
15.ค่าอาหารเสริม(นม)  งบประมาณ 786,597 บาท 
16.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนหนังสือเรียน)  
    งบประมาณ 17,000 บาท 
17.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) งบประมาณ 36,550 บาท 
18.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน) 
งบประมาณ17,000 บาท 
19.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าสนับสนุนเครื ่องแบบ
นักเรียน) งบประมาณ 25,500 บาท 
20.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 255,000 บาท 
21.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) งบประมาณ 755,740 บาท 
22.ต่อเติมอาคารบริเวณศาลหลักเมืองควนทองสีห์ งบประมาณ 79,000 บาท 
23.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 99,102 บาท 
24.ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม งบประมาณ 1,929,580 บาท 
รวม 24 โครงการ งบประมาณ 20,817,258 บาท 

5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1.โครงการการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักบริหาร 3R ตามนโยบาย “จังหวัด
สะอาด” งบประมาณ 838,846.50 บาท 
2.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 39,892 บาท 
3.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค งบประมาณ 12,600 บาท 
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 14,845 บาท 

    รวม 4 โครงการ งบประมาณ 906,183.50 บาท 
   6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วย 

1.โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแข็งอย่างยั่งยืน งบประมาณ 526,575 บาท 
2.โครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ 2,752 บาท 
3.โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
งบประมาณ 120,700 บาท 
4.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 155,088 
บาท 
5.โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. งบประมาณ 4,448 บาท 
รวม 5 โครงการ งบประมาณ 809,563 บาท 
 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ในการดำเนินพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือ
และสนับสนุนจากทุกฝ่าย ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเป้า  เทศบาลตำบล             
บางเป้า จึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือทราบครับ 
 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าชี้แจงต่อสภาฯแล้วครับ ท่านใดประสงค์จะสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมรับทราบครับ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

นายสุชิน สุธาชีวะ     ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ)            สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 

          ผมขอฝากเรื่องโครงการฯ ในปี 2563 จำนวน 3 โครงการ ที่ยกเลิกไป อยากให้ทาง
เทศบาลตำบลบางเป้า ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
เสนอโครงการเรามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปัจจุบันไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกโครงการ ครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  11.20 น. 
 

 (ลงชื่อ)       วิเชียร  สุนธนนท์ 
        (นายวิเชียร  สุนธนนท์) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

(ลงชื่อ)   วัลลภ  ช่วยบำรุง      ประธานกรรมการ              (ลงชื่อ)   ธรรมกร  ลีลาวรกุล    กรรมการ 
        (นายวัลลภ  ช่วยบำรุง)               (นายธรรมกร  ลีลาวรกุล) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 

                (ลงชื่อ)   สมหมาย  ยอดเพชร   กรรมการ/เลขานุการ 
(นายสมหมาย  ยอดเพชร) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

  สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... สมัยที่..........   

ครั้งที่......./................ เมื่อวันที่................................................. ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึ งได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

                                  (ลงชื่อ)        
  

       (นายสุชิน  สุธาชีวะ) 
                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  


