
บนัทกึการประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่3 ประจำป ี2563 
วนัศุกร ์ที ่ 27 พฤศจิกายน 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 นายธรรมกร  ลีลาวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
7 นายประสิทธิ์  แพใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
8 นายภิญโญ พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
9 นายสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

10 นายฉลอง  ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายสมเชต  เรืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า(ลาการประชุม) 
2.นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า(ลาการประชุม) 
    
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
2 นายวิเชียร  สุนธนนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
3 นายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร ผู้อำนวยการกองคลัง 
5 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7 นายปัณณวิชณ์  จันดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8 สิบเอกปณิธาน  ขวัญนิมิตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
9 นางสาวสุนัฏฐา แสงคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

10 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงคิวิบูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11 นางสาวปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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ผู้มาประชุม    10 คน 
ผู้ลาประชุม      2 คน 
ผู้ขาดประชุม      -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    11 คน 
เริ่มประชมุเวลา  14.00 น. 
 
นายวิเชียร สุนธนนท์  บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 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 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ต่อไปผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2563   และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

นายสุชิน สุธาชีวะ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภาฯ)         เนื่องจากได้มีพนักงานเทศบาลไดโ้อนย้าย มาใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
          1.1 สิบเอกปณิธาน ขวัญนิมิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ปฏิบัติงาน ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
สิบเอกปณิธาน ขวัญนิมิตร   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(จพง.ป้องกันฯ)  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน  
   หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมสิบเอกปณิธาน ขวัญนิมิตร 

โอนย้ายมาจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ 15 จังหวัดกระบี ่ ซึ ่งมาดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2563 รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาร่วมงาน และการแนะนำตัวครั้งนี้ หาก
ต่อไปในวันข้างหน้า จะมีการช่วยเหลือหรือประชุม หรือมีการซักซ้อมแผนงานฯ ก็ยินดีที่
จะรับใช้ครับ และขอฝากเนื้อ ฝากตัวไว้กับทุกท่านด้วยครับ 

  นายสุชิน สุธาชีวะ นามสกุล นี้ เป็นคนจังหวัดตรัง ใช่ไหม ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
สิบเอกปณิธาน ขวัญนิมิตร  ใช่ครับ คนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ครับ 
(จพง.ป้องกันฯ)  

 นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญนางสาวสุนัฏฐา แสงคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.สุนัฏฐา แสงคง    เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(จพง.ธุรการฯ) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน 

ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุนัฏฐา            
แสงคง มาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ย้ายมาเทศบาลตำบลบางเป้า มาดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเป้าค่ะ 

/นายสุชิน... 
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นายสุชิน สุธาชีวะ ภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่ไหน ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.สุนัฏฐา แสงคง   อยู่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ค่ะ และแฟน เป็นคนอำเภอกันตัง ตำบลคลองลุ ค่ะ 
(จพง.ธุรการฯ) 
นายสุชิน สุธาชีวะ  พวกเรายินดีต้อนรับทั้งสองท่าน และหวังไว้ว่าท่านจะได้ร่วมกันทำงานให้บรรลุ 
(ประธานสภาฯ) วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ  วันนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 2 ท่าน ได้ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
(ประธานสภาฯ) เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
   1.นายสมเชต เรืองอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  

2.นายณัฐวุฒิ สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสุชิน  สุธาชีวะ      ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ) 2.1 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 

2563 
นายวิเชียร  สุนธนนท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
(เลขานุการสภาฯ) เกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมได้สรุปรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 

1 ประจำปี 2563 ไปแล้วเมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 ให้สภาฯได้รับทราบแล้ว และได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

นายสุชิน  สุธาชีวะ      ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ) 2.2 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
นายวิเชียร  สุนธนนท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง 
(เลขานุการสภาฯ) เกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ประจำปี 

พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้  
1.สมาชิกสภาฯเข้าประชุม จำนวน 11 ท่าน และนายภิญโญ พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า ลาการประชุม 

 2.เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี 
 3. ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2564 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้สรุปผล 
ดังนี้ 

 1. ชื่อข้อบัญญัติ    ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
2. คำแถลงงบประมาณ   ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 3. บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 4. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 

/5.รายละเอียด... 
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 5. รายละเอียดตามเทศบัญญัติ  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 สรุปว่าไม่มีการแปรญัตติ 
 ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบยืนยันคงร่างเดิม ครับ 
 4.2 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง ,งดออกเสียง จำนวน 1 คน ,ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

สรุปมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ ให้ตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.2564 

 5.เรื่องอื่นๆ นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบาง
เป ้ า  ได ้ช ี ้ แจงระเบ ียบกฎหมาย ถ ึ งข ั ้นตอน และแนวทางปฏ ิบ ัติ ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
และได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ครับ ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ      สาระสำคัญทา่นเลขานุการสภาฯ ก็ได้สรุปให้ทุกท่านฟังแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี           
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    

 -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
นายวิเชียร  สุนธนนท์ 5.1 ญัตติการมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
(เลขานุการสภาฯ) ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค(กวจ)0405.2/020147 ลง

วันที่  18 พฤษภาคม 2561 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(พ.ศ.2560) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 

 1.กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของ
หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ                   
มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี ่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับ            
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี ่ยวข้องต่อไป 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ ดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว  จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 
“การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

 
/นายสุชิน... 
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นายสุชิน  สุธาชีวะ      ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ชี้แจงด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี ้แจงญัตติการมอบเครื ่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน                  
1 เครื่อง ด้วยนางอารมณ์ บัวเพชร ได้ทำหนังสือมอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้เทศบาลตำบล
บางเป้า เพื่อให้กองช่างนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ      ท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาฯ)       
มติที่ประชุม     เห็นชอบ    9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 งดออกเสียง    1    คน(ประธานสภาฯ) 
นายสุชิน  สุธาชีวะ      สรุปว่ามติที่ประชุมเห็นชอบครับ 
(ประธานสภาฯ)            
    
นายสุชิน สุธาชีวะ     ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ)      สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร ศรีเมฆ ครับ 
นายสุนทร ศรีเมฆ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

(สมาชิกสภาฯ) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า         
พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง ตำบล             
ท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง ท่านทรงดำเนิน เสด็จลงเครื ่อง ณ ท่าอากาศยานตรัง 
ประมาณเวลา 17.00 น. ในส่วนของข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วน 14.00 น. และใน
ส่วนของภาคประชาชนที่จะร่วมชมพระบารมี ของทั้งสองพระองค์ ให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง 
ไปที่สนามบินตรัง และท่านจะเสด็จผ่านเทศบาลตำบลนาโยง อยากจะกราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ถ้าไม่สะดวกแต่งชุดปกติขาว ก็ให้สวมเสื้อสี
เหลือง ในส่วนที่ทางราชการส่วนหน้าขอไป ในส่วนของผม 20 คน 10 คนแรกอยู่ที่
สนามบิน อีก 10คน ไปอยู่ที่เทศบาลตำบลนาโยง ผมเชื่อเหลือเกินว่าจังหวัดตรัง นานๆ
ถึงจะได้รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คิดว่าทุกท่านก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้ว พรุ่งนี้ก็
ใส่เสื้อเหลืองพร้อมกันที่สนามบินตรัง หรือเทศบาลตำบลนาโยง ถึงแม้พื้นที่ของเราจะ
ไม่ใช่เป้าหมายทีท่่านเสด็จ แต่จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ท่ีท่านเสด็จลง และเสด็จกลับ ครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ผมขอเพ่ิมเติมนิดนึงครับ เทศบาลตำบลนาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

(ประธานสภาฯ) พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จลงด้วยเพื่อจุดเทียนธูป เพื่อนมัสการพุทธสิหิงส์               
แล้วท่านจะมอบธูปเทียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับ 

นายสุนทร ศรีเมฆ เนื่องจากวันนี้พยากรณ์อากาศก็ไม่สู้ดีนัก แต่ตามหมายกำกำหนดการ เวลา 16.00 น. 
(สมาชิกสภาฯ) 
นายสุชิน สุธาชีวะ การพยากรณ์อากาศ 26-28 พ.ย.63 มีฝนตก 
(ประธานสภาฯ)  
 
 

/นายสุชิน... 
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นายสุชิน  สุธาชีวะ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ  

(ประธานสภาฯ) 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ผมขอฝากไว้เรื่องหนึ่งครับ เดือนนี้ผ่านเดือนตุลาคมแล้ว ถ้าหากมีสมาชิกสภาเทศบาล 

(ประธานสภาฯ) ท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่นเบอร์โทรศัพท์ การเกษียณอายุราชการก็ให้
แจ้งมาทางฝ่ายเลขานุการสภาด้วยครับ 

นายวัลลภ ช่วยบำรุง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมขอทราบจำนวนคนที่จะเข้ารับเสด็จ 

(ประธานสภาฯ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ครับ 

 
นายสุนทร ศรีเมฆ ผมเองไม่ได้เป็นคณะกรรมการในส่วนของการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

(สมาชิกสภาฯ) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แต่ด้วยจิตใจก็เลยดูหมายกำหนดการ ส่วนราชการ
กำหนดเป้าหมายไว้ หน่วยงานละ 3 ท่าน ส่วนข้าราชการที่อยากจะรับเสด็จฯ ให้สวมใส่
เสื้อสีเหลืองคอปก ร่วมกับประชาชน เท่าที่ทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อาจจะ
ต้องรับเสด็จภายในอาคาร ให้เตรียมหมวกไปด้วย ส่วนน้องๆที่จะเข้าร่วมให้สวมใส่เสื้อสี
เหลืองครับ ส่วนการคัดกรองจะมีเจ้าหน้าที่บูรณาการทุกหน่วยงาน วันนี้ช่วงเช้าน้องๆ             
ที่สำนักงานก็ได้เข้าประชุมที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

เลิกประชุมเวลา  14.35 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 

  สภาเทศบาลตำบลบางเป ้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่  3                    
ครั้งที่  -/-    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2    
พ.ศ.2554 

                                  (ลงชื่อ)                 สุชิน  สุธาชีวะ 

       (นายสุชิน  สุธาชีวะ) 
                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 


