
บนัทกึการประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่1 ประจำป ีพ.ศ.2563 

วนัองัคาร ที ่ 22 กนัยายน 2563  
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ เทศบาลตำบลบางเปา้  

 
ผูม้าประชมุ 

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

10 นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
11 นายสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
12 นายฉลอง  ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

ผู้ไม่มาประชมุ 
    - 
    
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 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
6 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
9 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

10 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงคิวิบูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

11 นางสาวปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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ผู้มาประชุม    12 คน 
ผู้ลาประชุม      - คน 
ผู้ขาดประชุม      - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    11 คน 
 
เริ่มประชมุเวลา  10.30 น. 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ในวันนี้ท่านสมาชิกสภา ฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอกล่าวคำสวัสดีท่านนายกเทศมนตรี 
(ประธานสภาฯ) ตำบลบางเป้า  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุชิน สุธาชีวะ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า                 
วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของพวกเรา กระผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกสภาเทศบาล        
บางเป้า 1 ท่าน ลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครั้งแรก คือนายสุนทร ศรีเมฆ 
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ แจ้งลาการประชุมเนื่องจากติดราชการ ที่กรุงเทพมหานคร 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) มาตรา 17 ก่อนเข้า
รับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฎิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของท้องถิ่น ขอเชิญท่านสุนทร ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า กล่าวคำ
ปฏิญาณตน ครับ 

 นายสุนทร  ศรีเมฆ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร  ศรีเมฆ 
 (สมาชิกสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  ขอปฏิญาณตนว่า“จะรักษาไว ้และปฏิบัต ิตาม ซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่น” ครับ  

ระเบยีบวาระที ่1        ประธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ       สืบเนื่องมาจากว่าเราเป็นสภาเทศบาลน้องใหม่ และมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)         งบประมาณรายจ่ายประจำปี วันนี้จึงได้เชิญทุกท่านมาประชุม ครับ   
ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
          เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
          ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
นายวิเชียร  สุนธนนท์ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ครั ้งแรก ประจำปี 
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
นายสุชิน  สุธาชีวะ หน้าที่ 1 เป็นชื่อของผู้มาประชุม ไม่มา 1 ท่าน คือท่านสุนทร ศรีเมฆ ท่านดูชื่อ นามสกุล 
(ประธานสภาฯ)  ว่าถูกต้องหรือไม่ คลาดเคลื่อนก็จะได้แก้ไข ครับ 
   หน้าที่ 2 เป็นเรื่องพิธีการเปิดการประชุมสภาฯ โดยท่านนายอำเภอกันตัง จากนั้นก็เชิญ 
   ประธานสภาฯชั่วคราว ขึ้นทำหน้าที่  
   หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 1 สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่  
     ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ไม่มี 
   หน้าที่ 3 การเลือกประธานสภาเทศบาล 
   หน้าที่ 4 การเลือกประธานสภาเทศบาล(ต่อ) 
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   หน้าที่ 5 การเลือกรองประธานสภาฯ และการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
   หน้าที่ 6 การเลือกเลขานุการสภาฯ  
   หน้าที่ 7 เลือกหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล และกำหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 
   หน้าที่ 8 เห็นชอบสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และมีการแนะนำตัวท่านสมาชิก
      สภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล 
   หน้าที่ 9 สมาชิกแต่ละท่านแนะนำตนเอง 
   หน้าที่ 10 สมาชิกสภาฯ แนะนำตัว(ต่อ) 
   หน้าที่ 11 เจ้าหน้าที่เทศบาลแนะนำตัว 
   หน้าที่ 12 ทางผมก็มีข้อคิดเก่ียวกับการทำงานของเทศบาล 
   หน้าที่ 13 ต่อจากหน้าที่ 12 
   หน้าที่ 14 ท่านรองประธานสภาฯ เสนอให้มี 
       1.การตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือการติดต่อประสานงาน 
        2.การทำบัตรสมาชิกสภาฯ 
   และเลิกประชุม เวลา 11.05 น. 
นายสุชิน  สุธาชีวะ สมาชิกสภาฯท่าน จะแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญท่าน
(ประธานสภาฯ)  สมหมาย ยอดเพชร 
นายสมหมาย  ยอดเพชร เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมหมาย ยอดเพชร ขอแก้ไข หน้าที่ 10  
(สมาชิกสภาฯ)  บรรทัดที่ 11 จากปี พ.ศ.2548 เป็น ปี พ.ศ.2525 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ แก้ไขเป็น หน้าที่ 10 จาก  ปี 2548 แก้ไขเป็น ปี 2525 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชิน  สุธาชีวะ สมาชิกสภาฯท่าน จะแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านภิญโญ พุดจีน  
นายภิญโญ พุดจีน เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายภิญโญ พุดจีน ขอแก้ไข หน้าที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วม
(สมาชิกสภาฯ)  ประชุม มี 13 ท่าน  
นายสุชิน สุธาชีวะ แก้ไขเป็น หน้าที่ 2 จาก  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน เป็น 13 ท่าน 
(ประธานสภาฯ) 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งทีเ่สนอใหม ่
นายสุชิน  สุธาชีวะ 3.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ประธานสภาฯ)            ขั้นรับหลักการ(วาระที่ 1) ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบฯครับ 
นายวิเชียร สุนธนนท์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ข้อ 25 การพิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณ 
   รายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
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นายสุชิน สุธาชีวะ ในระเบียบขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี          
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ.2564  
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายเทศมนตรีตำบลบางเป้า) 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านรองประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้าทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่กระผมจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ในโอกาสนี้กระผมขอชี้แจง
ให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล
และสถานะการคลัง ดังนี้ 
หลักการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตั้งไว้จำนวน 54,000,00.-บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบล
บางเป้า และอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
เหตุผล เพื่อให้หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลบางเป้า และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
ได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่างเทศบัญบัญติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กระผมนำเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเป้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้
ขับเคลื ่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ ์และ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป      

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้     

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,342,994.72 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,773,797.28 บาท   
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,075,394.93 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

    จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

    จำนวน 7 โครงการ รวม 37,590.00 บาท   
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

 ไม่มีเงินกู้คงค้าง ฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
 มีจำนวน 32,298,721.89 บาท บริหารงบประมาณแบบสมดุล โดยตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 49,000,000 บาท  
 รายรับจริง 53,109,758.87 บาท รายจ่ายจริง 45,137,670.43 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 

    (1) รายรับจริง จำนวน 48,969,817.08 บาท ประกอบด้วย   
  1.1 หมวดภาษีอากร      จำนวน   95,609.36 บาท
  1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต   จำนวน 400,413.18 บาท
  1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ     จำนวน            0.00 บาท
  1.4 หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์   จำนวน 295,280.00 บาท 
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   1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน     301,597.00 บาท
  1.6 หมวดรายได้จากทุน      จำนวน             0.00 บาท
  1.7 หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน       22,695,330.54 บาท
  1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน       25,181,587.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 299,918.00 บาท  
  (3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,344,255.52 บาท ประกอบด้วย    

  งบกลาง    จำนวน 13,576,461.00 บาท  
   งบบุคลากร   จำนวน 14,188,958.00 บาท  
   งบดำเนนิงาน   จำนวน 10,741,075.62 บาท  
   งบลงทุน    จำนวน      600,760.00 บาท  
   งบรายจา่ยอื่น   จำนวน                 0.00 บาท  
   งบเงินอุดหนุน   จำนวน   1,237,000.49 บาท  
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์  
       จำนวน       228,910.00 บาท   
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม             จำนวน     4,016,400.00 บาท  
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุสำรองเงินสะสม จำนวน                   0.00 บาท   
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้       จำนวน                   0.00 บาท 

งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประมาณการรายรบั ดงันี ้
1.รายได้จัดเก็บเอง   จำนวน    1,696,100.00 บาท 
2.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       จำนวน  25,800,000.00 บาท 
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26,503,000.00 บาท
 งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามงบรายจ่าย ดงันี้ 
1.งบกลาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  จำนวน 16,968,020 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 31.42 ของวงเงินงบประมาณ 
2.งบบุคลากร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  จำนวน 18,317,730 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 33.92 ของวงเงินงบประมาณ 
3. งบดำเนนิงาน ไดต้ั้งงบประมาณรายจา่ย  จำนวน 14,739,300 บาท  
    หรือคิดเป็นร้อยละ 27.29 ของวงเงินงบประมาณ 
4.งบลงทนุ ได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย  จำนวน 2,509,950 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 4.64  ของวงเงินงบประมาณ 
5.งบรายจ่ายอืน่ ได้ตัง้งบประมาณรายจา่ย  จำนวน 20,000 บาท  
    หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03  ของวงเงินงบประมาณ 
6.งบเงินอุดหนุน ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ย  จำนวน 1,445,000 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67  ของวงเงินงบประมาณ 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามดา้น ดงันี้ 
1.ด้านบริหารทั่วไป ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ย  จำนวน 15,584,980 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 28.86 ของวงเงินงบประมาณ 
2.ด้านบริการชุมชนและสงัคม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  จำนวน 16,044,400 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 29.71 ของวงเงินงบประมาณ 
3.ด้านการเศรษฐกิจ ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ย  จำนวน 5,402,600 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของวงเงินงบประมาณ 
4.ด้านการดำเนนิการอ่ืน ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ย จำนวน 16,968,020 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 31.42 ของวงเงินงบประมาณ 
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งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ดงันี้ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป ไดต้ั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 14,144,980 บาท  
    หรือคิดเป็นร้อยละ 26.19 ของวงเงินงบประมาณ 
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ได้ตัง้งบประมาณรายจา่ย จำนวน 1,440,000 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 2.66 ของวงเงินงบประมาณ 
3.แผนงานการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ย จำนวน 7,116,800 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 13.17 ของวงเงินงบประมาณ 
4.แผนงานสาธารณสุข ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 6,127,200 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 ของวงเงินงบประมาณ 
5.แผนงานเคหะและชุมชน ได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,108,400 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของวงเงินงบประมาณ 
6.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 880,000 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 1.63 ของวงเงินงบประมาณ 
7.แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  
   จำนวน 812,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของวงเงินงบประมาณ 
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ไดต้ั้งงบประมาณรายจา่ย จำนวน 5,372,600 บาท  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.94 ของวงเงินงบประมาณ 
9.แผนงานการเกษตร  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 30,000 บาท  
   หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของวงเงินงบประมาณ 
10.แผนงานงบกลาง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 16,968,020 บาท  
    หรือคิดเป็นร้อยละ 31.42 ของวงเงินงบประมาณ 
 
เมื่อเปรียบเทียบการตั้งงบประมาณรายจา่ย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
1.จำแนกตามงบรายจา่ย 
 
 

งบรายจา่ย 
 

งบประมาณรายจา่ย(บาท) ยอดตา่ง 
ปงีบประมาณ 

2563 
ปงีบประมาณ 

2564 
จำนวนเงนิ ร้อยละ 

งบกลาง 16,514,260 16,968,020 453,760 2.74 
งบบุคลากร 18,605,540 18,317,730 -287,810 -1.54 
งบดำเนนิงาน 15,313,200 14,739,300 -573,900 -3.74 
งบลงทุน 527,000 2,509,950 1,982,950 376.00 
งบรายจา่ยอื่น 20,000 20,000 0 0.00 
งบเงินอุดหนุน 1,220,000 1,445,000 225,000 18.44 

รวม 52,200,00 54,000,000 1,800,000 3.44 
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2.จำแนกตามด้าน 
 

ด้าน 
 

งบประมาณรายจ่าย(บาท) ยอดต่าง 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
จำนวนเงนิ รอ้ยละ 

ด้านบริหารทั่วไป 16,081,040 15,584,980 -496,060 -3.08 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 15,437,700 16,044,400 606,700 3.93 
ด้านการเศรษฐกิจ 4,167,000 5,402,600 1,235,600 29.65 
ด้านการดำเนินงานอื่น 16,514,260 16,968,020 453,760 2.74 

รวม 52,200,00 54,000,000 1,800,000 3.44 
 
กระผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564                 
ต่อสภาเทศบาลเพื่อลงมติในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการครับ 
รายละเอียดปรากฏตามร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ.2564 และร่างประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
   ท่านใดจะอภิรายหรือไม่ ขอเชิญท่านประสิทธิ์ แพใหญ่ 
นายประสิทธิ์ แพใหญ่ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แพใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภาฯ)  บางเป้า ในรายละเอียดก็มีการบันทึกชัดเจน แต่ในบันทึกหลักการและเหตุผล ก็ไม่เข้าใจว่า 

 มีการบันทึกเป็นไปตามแบบหรือไม่ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดหรือไม่
 เพราะไม่แน่ใจ ผมกำลังเทียบเคียงกับของเทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งของแต่ละปีแบบจะไม่
 เหมือนกัน มีการปรับอยู่เรื่อยๆ และอีกประเด็นหนึ่งในส่วนของรายละเอียดของคำชี้แจง
 งบประมาณเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ ต้องดูให้ดีเนื่องจากว่ามีหนังสือสั่งการ ที่มท 
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นหนังสือล่าสุดในการจ้างเหมาบริการ 
 ซึ่งดูแล้วทางเทศบาลมีการจ้างเหมาหลายรายการ ในหนังสือจะบอกว่าเป็นจ้างเหมาที่
 สามารถตรวจรับได้เป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าตามกฏหมายก็คือการจ้างทำของนั่นเอง เช่นงานที่
 เน้นทำความสะอาด การรักษาความสะอาดเป็นตารางเมตร การตัดหญ้า  ที่คิดเป็นค่างาน
 ได้ ที่จะตรวจรับได้ การจ้างเหมาบริการจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เรื่องนี้ก็มีการ
 ท้วงติงของ สตง.ในหลายๆที่ บางที่เป็นการจ้างเหมาในสัญญา ต้องดูให้ดี บางรายการมีการ
 จ้างนักวิชาการ จะมีความเสี่ยงอยู่นะ ผมเคยเห็นว่าในฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข มีการจ้าง
 อยู่เยอะเหมือนกัน แต่ในส่วนของมหาดไทย ก็แนะนำมาว่าการจ้างเหมาบริการที่ต้องไปใช้
 กฏหมายระเบียบ บังคับใช้กฎหมาย เช่นจ้างจัดเก็บรายได้ จ้างนักวิชาการที่จะปฏิบัติตาม
 กฏหมายสาธารณสุข ถ้าจ้างเหมาบริการ เขาจะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เขาเป็นผู้รับจ้าง
 ตามกฎหมาย และการจ้างเหมาบริการโดยหลัก ถ้าเราจ้างนาย ก ถ้านาย ก ไม่มาทำส่ง   
 นาย ข มาทำแทน ถือว่าได้ เพราะคิดแต่ผลงาน เช่นจ้างกวาดขยะ นาย ก. ไม่มาทำ แต่
 นาย ข. มาทำแทน ถือว่าได้ แต่ถ้าเป็นลูกจ้างของเทศบาลไม่ได้ และเราจะทำคำสั่งให้
 นอกเหนือจากสัญญาจ้างไม่ได้ แต่ถ้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
 จ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างตามภารกิจ เราสามารถทำคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้ และ
 ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถออกคำสั่งให้ ไปราชการได้ และตามที ่

/ผมกล่าว... 
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 ผมกล่าวถึง หนังสือสั่งการ ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ต้องดู                
ให้ดีผมจะส่งให้ดูทางไลน์ ครับ เทศบาลเมืองกันตัง เคยคิดที่จะจ้างนักวิชาการเหมือนกัน 
และเมื่ออ่านหนังสือสั่งการต่างๆปรากฏว่าทำไม่ได้ เนื่องจากว่าสามารถไปกำหนดค่างานที่            
 จะตรวจรับได้ เป็นชิ้นเป็นอันได้ ทั้งนี้และทั้งนั้น การจ้างเหมา บร ิการก ็อย ู ่ ในงบรายจ่าย
 ประจำ ซึ ่งเป็นอำนาจของท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ โดยสภาไม่ต้องเห็นชอบ บางส่วนเขียนเป็นค่าตอบแทนบางส่วนเขียนไว้ว่า
 ค่าจ้าง จริงๆคือค่าจ้างตามระเบียบพัสดุฯ มีการส่งงาน มีการตรวจรับ  จึงจะเบิกจ่ายได้  
ส่วนการบันทึกหลักการและเหตุผล เป็นการบันทึกในระบบ ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ระบบเป็น
อย่างไร  เมื่อก่อน หลักการและเหตุผลจะอยู่คนละหน้ากัน ในระบบผมก็จำไม่ค่อยได้ ครับ 

นายสมหมาย ยอดเพชร   ขอตั้งข้อสังเกตว่า ข้อ 1.5 รายการที่กันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 
(สมาชิกสภาฯ) 7 โครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต้องขออนุมัติสภาฯ หรือไม่ 

 2.การซื้อรถจักรยานยนต์ มี 2 คัน ขนาดซีซี 120 ซีซี ถ้าเกินและต่ำกว่านั้นซื้อได้หรือไม่ 
 ส่วนใหญ่จะเขียนไว้ว่าไม่เกิน 120 ซีซี หรือไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี 
 3.แบบแปลนประกอบ เช่นโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสาย บ้านชายวัด ช่วงบ้าน
 นายเอี้ยง หมู่ที่ 1 เป็นไปตามแบบและประมาณการ เช่น ตามแบบและประมาณการ ที ่
 1/2563 ต้องใส่ไว้ด้วย เพราะว่าจะได้ดูง่ายขึ้น และดูได้ว่าแบบตรงกันหรือไม่ ครั้งต่อไปให้
 เขียนมาด้วยครับ 
 4. เรื่องหน้ากระดาษ ควรจัดพิมพ์ให้ดีหน่อย ตั้งแต่หน้า3/5,4/5 คือรายได้อุดหนุนให้แก่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไปหน้าหมวดเงินอุดหนุน ก็ว่างโล่งไปเลย น่าจะปรับให้ดูดี
 หน่อยนึงในฐานะที่เรายกเป็นเทศบาล ส่วนรูปแบบ ควรมีหลักการและเหตุผล แต่ในนี้ไม่มี
 ถึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไร แต่ในนี้ต้องมีหลักการและเหตุผลครับ ผมเชื่อว่า 
 โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำงบประมาณนั้น ทางท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก
 ปลัดเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่ทุกคน คงมีรายละเอียดพออยู่แล้ว  และคงเป็นไปตามแผน           
 ผมจึงไม่มองว่าท่านตั้งงบประมาณไว้ ถูกต้องหรือไม่ ในเทศบัญญัติ แต่อยากจะมาดูในส่วน
 ของรูปแบบต่างๆ เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่องการแบ่งออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 และค่าตอบแทนการเลือกตั้ง ตามหนังสือสั่งการ 
 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ จำนวน 30,000 บาท
 และมีการขึ้นบรรทัดใหม่ ควรที่จะเป็นประโยคต่อเนื่องกัน คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
 พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) และ
จำนวนเงินควรที่จะอยู่บรรทัดล่าง ครับ 

นายสมเชต  เรืองอินทร์  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมเชต  เรืองอินทร์ ขออนุญาตเกริ่นนำ
(สมาชิกสภาฯ)  เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ ที่มาที่ไปของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบางเป้า เรื ่องการเสนอญัตติร ่าง           
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ปกติไม่ว่าจะเป็น อบต.หรือเทศบาล 
   ผู้บริหาร จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
   ของทุกปี แต่เนื่องจากที่นี่มีการยกฐานะเป็นเทศบาลเพราะฉะนั้นการเสนอร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ล่าช้าลงไปอีก โดยปกติถ้ามีสมาชิกสภาฯ ก็จะเสนอ 

 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งญัตติที่จะเสนอทางผู้บริหารคือท่านนายกเทศมนตรี 
 ต้องเสนอต่อประธานสภาฯโดยทำหนังสือเป็นญัตติ ซึ่งจะมีญัตติตามระเบียบวาระ ตามที่
ทางเทศบาลได้แจกจ่ายท่านไปแล้วการประชุมต่างๆก็จะถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  

/ว่าด้วยข้อ... 
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 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 ทุกข้อที ่น ี ้ ในเร ื ่องของการพิจารณาร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี                       
 การพิจารณาถือเป็นการพิจารณางบประมาณในระเบียบการประชุมว่า ด้วยข้อบังคับการ 
 ประชุมสภาท้องถิ ่น จะเขียนไว้ว่าญัตติร ่างข้อบัญญัติในหน้า 12 ข้อ 44 ญัตติร ่าง
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที ่สองให้
 กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
 หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
 ฉะนั้นวันนี ้เรามาพิจารณาในวาระที ่หนึ ่ง ขั ้นรับหลักการ วาระที ่สองและวาระที ่สาม                 
ผมอยากจะนำเรียนท่านประธานสภาฯว่า ไปยังผู ้บริหารท้องถิ ่นคือปกติการจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีหนังสือซักซ้อม                  
เข้ามาเป็นประจำ ทางจังหวัดก็ได้ซักซ้อมมายัง อบต. เทศบาล ทั้งจังหวัดแล้วโดยมีหนังสือ
ซักซ้อมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องดำเนินการ
ไปตามระเบียบข้อไหน ทั้งนโยบายเร่งด่วนของจังหวัด ของกระทรวง หรือของรัฐบาลที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนที ่จะต้องตั ้งจำนวนเงินต่างๆไว้ ตามกฎ กติกา ที ่ม ีการซักซ้อม                      
ซึ ่งรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่น ปีนี ้ทุก อบต. ทุกเทศบาล ตั ้งจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการจัดตั้งเลือกตั้งท้องถิ่น เราไม่ทราบว่าจะมีการ
เลือกตั้งวันไหน แต่ว่าจะต้องมีการเตรียมงบประมาณไว้ เพื่อการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รอบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก เช่นการเลือกตั้ง
ครั้งก่อนนี้ หน่วยเลือกตั้งจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ ประมาณ 800 คน แต่ในช่วงสถานการณ์             
โควิดนี ้ การเตรียมการเลือกตั ้งโดยผู้มีสิทธิใช้สิทธิการเลือกตั ้งน่าจะไม่เกิน 600 คน 
เพราะฉะนั้นจำนวนหน่วยเลือกตั ้งก็จะเพิ ่มขึ ้น ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ ่มขึ ้น จากครั ้งที ่แล้ว 
ประมาณ 30-40% ผู้บริหารก็น่าจะรับทราบอยู่แล้ว รวมทั้งค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำ
หน่วยต่างๆ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ประจำ ต้องแต่งตั้ง อสม.เข้ามาร่วมประจำหน่วย 
เลือกตั้งเพื่อคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย ทั้งหมดเป็นข้อห่วงใยของผม และจะนำเรียน
สอบถามไปยังผ ู ้บร ิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ เป ็นข้อบังคับตามกฎหมาย                
จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.เรื่องงบบุคลากร กฎหมายบังคับไว้จะต้องไม่เกิน 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
อยากให้ทางผู้บริหารได้ให้ความมั่นใจกับทางสมาชิกสภาฯ ว่าข้อมูลของท้องถิ่นเราที่ตั้งไว้ 
ไม่เกิน 40% เพราะว่าถ้าหากตั้งงบประมาณไว้เกินตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลก็
จะผิดกฎหมาย และพวกเราก็จะผิดไปด้วย แต่ก็เชื ่อแน่ว่าทางผู้บริหารก็คงจะรับทราบ
ระเบียบกฏหมายดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ท่านได้ยืนยันในที่ประชุม ว่าท่านตั้งไว้ตามระเบียบ
กฎหมาย ไม่เกินจากที่กฎหมายกำหนด  
2.เรื ่องงบรายจ่ายกรณีฉุกเฉิน เช่นมีภัยเรื ่องน้ำท่วม ภัยแล้ง ผู ้บริหารต้องเตรียมตั้ง
งบประมาณไว้ ให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เรื่องของงบลงทุน ถ้าเราดูในยอดรวม งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลบาง
เป้า ค่อนข้างเยอะ 54 ล้าน แต่ถ ้าเราเอาเปรียบเทียบกับเทศบาลตำบลควนธานี                 
20 กว่าล้าน แต่ว ่ายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเช่นเดียวกัน เทศบาลตำบลบางเป้า 
งบประมาณรายจ่าย 54 ล้าน แต่มาดูงบลงทุน ที ่เป็นรายละเอียดประกอบให้ท่าน                      
ได้พิจารณา มี 3 โครงการคือที่ได้แนบแบบแปลนรายละเอียด ตามปกติประมาณการราคา
หนังสือซักซ้อมก็จะแจ้งในส่วนของงบลงทุนให้ทางผู้บริหารได้จัดทำแบบแปลนประมาณการ 
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แนบประกอบเพื่อให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้า ซึ่งถ้าดูจากงบลงทุนที่ได้แนบ
มาประกอบ มี 3 โครงการ ล้านกว่าบาท เมื ่อมาเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย                
54 ล้าน ทุกท่านอาจจะมองว่าค่อนข้างน้อยมาก ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีได้
เสนอมา ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่เปอเซนต์ แต่ก็เข้าใจว่าในแต่ละแผนงานในเล่มหนาๆนี้  
รายละเอียดโครงการกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ค่อนข้างเยอะ เราคงไม่มองงบลงทุนล้านกว่าบาทเพียง
อย่างเดียว แต่จะมีส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องของยาเสพติด เรื่องเงินอุดหนุน
หน่วยงานต่างๆที ่ไปดำเนินการ ถ้านำมาเปรียบเทียบลงทุนกับงบประมาณก็จะน้อย                
แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีกี่เปอเซนต์ แต่ก็จะมีผลเชื่อมโยงไปถึง เช่นถ้างบลงทุน
ไม่ถึง 10% ทางพนักงานก็ไม่มีสิทธิที ่จะขอรับโบนัสประจำปี แต่ว่าในแบบแปลน หรือ
ประมาณการต่างๆ เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบก็จะต้องนำบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์                      
ไปสืบราคาตามท้องตลาด ประกอบการจัดทำรายละเอียดการเสนอต่างๆ ซึ่งกระผมก็ได้สุ่ม
บวกหลายๆโครงการแล้ว ตัวเลขก็คงเป็นไปตามนี้ และมีเอกสารอ้างอิงที่ท่านได้นำบัญชี
ราคาพาณิชย์จังหวัด วันไหนเดือนไหนมาแนบ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ เดือน               
ก็นำมาเป็นกรอบให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ และเป็นการกันตัวเองไว้ด้วย     

นายสุชิน  สุธาชีวะ  ขอเชิญท่านสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมหมาย  ยอดเพชร   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ)  เทศบาลตำบลบางเป้า ขอสอบถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯ ในงบประมาณ

 ควรมีเลขที่หน้าไว้ เวลาอธิบายจะได้อ่านได้ถูกต้อง ในรายงานประมาณการรายรับหมวด
 ค่าธรรมเน ียมใบอนุญาต เป็นรายได ้ของท้องถิ ่น ใบอนุญาตประกอบการค้าเป็น
 ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่ ปี 2560 2561 2562 ก็เพิ่มขึ้น  
มาปี 2563 ลดลงมากพอสมควรเป็นรายได้ของเทศบาล และได้ประมาณการไว้ในปี 2564  
ไว้เท่ากับ ปี 2563 นำเรียนว่ากรณีลดลงมากอย่างนี้น่าจะมีสาเหตุหนึ่งคือเลิกกิจการทาง
เทศบาลน่าจะมีข้อมูลประกอบแต่ละรายการ และอีกเรื ่องหนึ่ง คือประเภทใบอนุญาต              
ตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข ไม่แน่ใจว่าในนี ้ไม่มีค่าใบอนุญาต ประเภท
จำหน่ายอาหาร ตลาด ซึ่งเป็นการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ในท้องที่หรือท้องถิ่นเรามีสถาน
ประกอบการเหล่านี้ หรือไม่ แต่ถึงแม้ว่ายังไม่มี ในฐานะที่เรายกฐานะเป็นเทศบาลก็ควรจะมี
เป็นเทศบัญญัติรองรับไว้ เพื่อจัดเก็บรายได้ในอนาคตต่อไป สถานประกอบการประเภท
ต่างๆตามพระราชบัญญัติ ขอนำเรียนว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหรือไม่มี 

 
นายประสิทธิ์ แพใหญ่   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายประสิทธิ์ แพใหญ่ สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาฯ) เทศบาลตำบลบางเป้า ขอเสนอแนะว่าควรมีการจัดทำสารบัญ เพื่อได้อ่านง่ายขึ้น เพราะว่า

ร่างเทศบัญญัติมีจำนวนหลายหน้า ตั้งแต่หน้าแรก ภาคผนวกถ้าท่านจะให้ดูเรื่องประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลไว้ในหน้าท้ายๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีดีมาก เพราะเวลาทาง
จังหวัดมาตรวจไม่ต้องเรียกเพราะว่าจะปรากฏการคิดไว้แล้ว 

นายสุชิน  สุธาชีวะ  สมาชิกสภาฯท่านอ่ืน ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ ก็เป็นความโชคดีของเทศบาลตำบล 
(ประธานสภาฯ)  บางเป้า  ที่เรามีพี่ๆเป็นผู้เชี่ยวชาญ จากเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และท้องถิ่น

จังหวัด เองก็ให้ข้อคิดหลายเรื่อง ขอให้พยายามดูเรื่องระเบียบหนังสือสั่งการ การจ้างเหมา
บริการ รายละเอียดต่างๆ เรื ่องครุภัณฑ์ ขอให้ดูมาตรฐานเป็นอย่างไร และอำนาจของ
เทศบาลตำบล เรามีแค่ไหน เช่นเรื่องจักรยานยนต์ เราซื้อได้ ต่อมาเรื่องแบบแปลน ควรระบุ 

 
/ตัวเลขหน้า... 
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 ตัวเลขหน้ากำกับไว้ให้ชัดเจน มี 2 ท่านที ่ได้พูดไว้ เรื ่องระบบเอกสารตามระบบงาน               
สารบรรณ เรื่องการจัดทำร่างเทศบัญญัติ หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามที่           
ท่านสมเชต เรืองอินทร์ ได้พูดไว้ว่ามาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม การตั้งงบประมาณสำหรับ             
การเลือกตั ้ง งบบุคลากร ท่านสมาชิกสภาฯก็เป็นห่วงว่าต้องไม่เกิน 40% ท่านก็บอก             
สักนิดนึงว่าเป็นไปตามนั้นไหม งบฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ ก็น่าจะเพียงพอ งบลงทุนฝากหน่อย
ครับว่า เนื่องจากต้องมีคำรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่าง  ท่านนายกเทศมนตรี เรื่องอุดหนุน
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ก็ระวังกันหน่อย เมื่อก่อนท้องถิ่นอุดหนุนไม่ได้เลย ช่วงหลังมีหนังสือ
แจ้งมา ว่าถ้าท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณของตนเองอยู่แล้วไม่ให้สนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องดูให้
ดีๆครับ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเจ้าหน้าที่จะ
ได้เอาไปปฏิบัติ ถ้ามีอะไรสงสัยขอให้ถาม ท่านแรก คือท่านประสิทธิ์ แพใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้
เทศบาลตำบลบางเป้า หรือจะปรึกษาไปยังท่าน รองประธานสภาฯ ท่านปลัดเทศบาลนคร
ตรัง หรือท่านสมหมาย ยอดเพชร หรือท่านสมเชต  เรืองอินทร์ แต่ถ้าเป็นเรื่องกฎหมาย
ปกครองมาปรึกษาผมได้ ผมว่าจะหาโอกาสสักวัน มาอบรมพวกเราใช้เวลาประมาณสัก              
2 ชั่วโมง เรื่องการตีความหนังสือสั่งการต่างๆ ครับ 
 

นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  
   เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯที่ได้สอบถามเรื่องต่างมาก่อนหน้านี้แล้ว 
   1. เรื่องของงบบุคลากรท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
   บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2542 ไม่เกินร้อยละ 35 ตามกฎหมาย เทศบาลตำบล
   บางเป้า รายจ่ายบุคคล 30.65% ตามแผนอัตรากำลังปี 2564 ตามประมาณการค่าใช้จ่าย 
   29.96 % คือลดลง จากปี 2563  
   2.เงินสำรองจ่าย เทสบาลตำบลบางเป้า ก็ได้ให้ความสำคัญ เทียบสถิติการเกิดภัย ในพื้นที่
   ทั้งหมด ตั้งงบประมาณไว้ 180,000 บาท   
   3.ตามที่ท่านประธานสภาฯมีข้อห่วงใย ในข้อการอุดหนุนด้านสาธารณสุข ผมจะนำเรียน           
   ไปปรับ ในโอกาสต่อไปครับ 
 
นายสุชิน  สุธาชีวะ เชิญท่านสมเชต เรืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(สมาชิกสภาฯ)   
 
นายสมเชต  เรืองอินทร์ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่า ในส่วนของงบกลาง มีการตั้งค่า 
(สมาชิกสภาฯ) ชดใช้สินไหมทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ทุกหมู ่บ้าน จำนวน 269,600 บาท                   

ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เรามีการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนกลับคืนมา
หรือไม่อย่างไร มีหลายสัญญา และขอเพิ่มเติมในส่วนของท่านประธานสภาฯในส่วนของ             
งบกลาง ตามท่ีท่านได้กล่าวมา16 ล้าน ความจริงแล้ว ในส่วนของงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 
ตั้งไว้  180,000 บาท นอกนั้นเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ 

นายสุชิน สุธาชีวะ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ครับ 
(ประธานสภาฯ) 

 
 

/นายวรัศกรณ์... 
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 นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  
เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่กลุ่ม       
ยังชีพ ในขณะที่เป็น อบต. ไม่ชำระ จนหมดอายุความ เราก็ไปเรียก ไปเชิญกลุ่มต่างๆ                
มาทำบันทึกรับสภาพหนี้ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงตามอายุความ 2 ปี และผมจะส่งคืน
กรมการปกครอง การเลยต้องตั้งงบชดใช้ สรุปง่ายๆคือ เรื่องนี้ ตั้งงบประมาณเพื่อจะส่ง
เงินคืนกรมการปกครอง ตอนนี้ยังไม่ละเมิดเพราะนับอายุความ 2 ปี ตอนนี้ฝ่ายกฎหมาย 
งานที่เก่ียวข้องก็ไปคุมเรื่องอายุความอยู่ครับ ไปเร่งรัดกลุ่มอาชีพให้ดำเนินการส่งใช้ ครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอชี้แจงคดีตอนที่เทศบาลควนธานี ตอนที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ผมทำงานเป็น              
(ประธานสภาฯ)  ผู้ประนีประนอมบนศาล เค้าฟ้อง ชาวบ้านกลุ่มเลี้ยงแพะให้ชดใช้ ประเด็นนี้ก็ไกล่เกลี่ยกัน 
   ถ้าเราฟ้องก็ดีเหมือนกันแต่ต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไร เหตุสุดวิสัย หรือประมาทเลินเล่อ 
   ส่วนมากประมาทเลินเล่อ  
นายสมเชต เรืองอินทร์ ในส่วนของการปฏิบัติในระเบียบวาระการประชุม ตามระเบียบ ข้อ 27 ให้จัดลำดับ 
(สมาชิกสภาฯ) ดังต่อไปนี้ 
   1.เรื่องท่ีประธานต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   3.กระทู้ถาม 
   4.เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
   5.เรื่องท่ีเสนอใหม ่
   6.เรื่องอ่ืนๆ 

แม้นว่า จะไม่มีเรื ่องกระทู ้ถาม แม้นว่าจะไม่มีเรื ่องที ่คณะกรรมการท้ องถิ่นตั้งขึ ้นเพ่ือ
พิจารณา แม้นว่าจะไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่ ต้องเป็นไปตามข้อ 27 เพราะฉะนั้นระเบียบวาระ
ที่เสนอใหม่ ต้องไม่ใช่ระเบียบวาระที่ 3 ต้องเป็นระเบียบวาระที่ 5 และในเรื่องของการ
เสนอญัตติต้องส่งให้ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้าทราบ สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 
จะตอ้งรูปแบบหลักการและเหตุผล เพราะว่าจะต้องพิจารณาในส่วนนั้นด้วย 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับเราเป็นเทศบาลใหม่ โชคดีท่ีสมาชิกสภาฯของเรามา 
(ประธานสภาฯ) จากผู้เชี่ยวชาญ 3-4 แห่ง ถ้าหากไม่เข้าใจในส่วนใดเพราะเรามีพี่เลี้ยงสามารถโทรไปหารือ

ได้ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุนทร ศรีเมฆ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากมีหลายประเด็นที่เข้า 
(สมาชิกสภาฯ) ใจความอยู่ยาก เข้าใจทีมปลัดเทศบาล ที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และน้องๆทีม 

ถือว่าเป็นยาดำ ในการทำเทศบัญญัติประจำปี อย่างไรก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นคำถาม ข้อสังเกต 
จากท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ รวมถึงท่านรองประธานสภาฯ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลมายาวนาน ผู้ช่วยท้องถิ่น และผอ.สมหมาย ยอดเพชร ก็ดี ถือว่ายังมีหลายประการ
ที่น้องใหม่อย่างเทศบาลตำบลบางเป้า ต้องเริ่มใหม่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเดินไปตาม
กระบวนการเดิมรอยที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ ข้อสังเกตที่ท่านสมเชต เรืองอินทร์ 
ได้กล่าวถึง ในเรื่องเงินชดเชย ก็น่าห่วงว่า ได้หรือไม่ ก็ต้องไปคุยกันในการแปรญัตติหรือไม่
อย ่างไร ต ้องค ุยก ันให ้จบ  ท ุกคนท ี ่นี่ ท ่ านสมาช ิกสภาฯ รวมถ ึงประธานสภาฯ                            
รองประธานสภาฯ ต้องรับผิดชอบ เราผ่านไปทุกอย่างจบ ผมเห็นใจทีมท่านนายกเทศมนตรี 
ท่านปลัดเทศบาล เพราะดูจากประมาณการที่ผ่าน ปี 2561 เพ่ิม ปี2562 ลด  เราไม่รู้ว่า 

 
/สถานการณ์... 
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สถานการณ์โควิด ที่มีผลกระทบ จะทำให้เพ่ิมหรือลดตามประมาณการเท่าที่เพ่ิมอยู่หรือไม่ 
ซึ่งผิดตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งงบประมาณของประเทศไทย คือตั้งต้นด้วยรายจ่าย ในขณะที่
ต่างประเทศ ตั้งต้นด้วยรายรับ ก่อนแล้วมาประมาณการรายจ่าย ประเทศไทย ท้องถิ่นตั้ง
ต้นด้วยจ่ายแล้วมาหารายรับ ซึ่งไม่ได้ผิดที่พวกเรา ดังนั้นเรามีทางออกหลายทาง วันนี้เรารับ
หลักการ 24 ชั่วโมงถึงวาระที่ 2 เรามีทางออกถ้าหากมีข้อผิดพลาด เช่น ประชุมสมัย
วิสามัญ ก็ยังมี ที่ผมพูดตรงนี้เป็นการให้กำลังใจกัน และในเรื่องสุดท้าย เรื่องงานธุรการ 
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯกล่าวถึง คือเรื่องเลขหน้า ใช้ระเบียบสารบรรณ ตามที่ท่านประสิทธิ์ 
แพใหญ่ กล่าวถึง ใช้รันเลขเรียงต่อเนื่องกันไป ไม่ต้องแยกหมวด ยาวไปจนถึงหน้าสุดท้าย 
นั่นคือมาตรฐานของงานธุรการ ระดับชาติ ผมเห็นว่า ที่นี่ผมเห็นป้ายตั้งโต๊ะ เห็นชื่อทั้ง
ด้านหน้า และด้านหลัง สุดยอด ครับ นี่คือมาตรฐานการประชุม มีหลายประการที่เราต้อง
เดินไปด้วยกัน เรียนรู้กันไป เรามาเป็นพี่ มาให้น้องได้เดินไปได้ ขอบคุณครับ  

นายสุชิน สุธาชีวะ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะให้ข้อคิดเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเรื่องกฎหมาย ด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายวิเชียร สุนธนนท์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติหัวหน้า 
(เลขานุการสภาฯ) ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ในวาระรับหลักการ ในระเบียบ ข้อ 62 เมื่อได้

อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายให้ลงมติว่า   
จำรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร ขอเชิญครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
นายสุชิน สุธาชีวะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการรับหลักการซึ่งการลงคะแนนจะเป็นการยกมือโดยเปิดเผย 
(ประธานสภาฯ) ความเห็นของที ่ประชุมตามระเบียบว่าด้วยข้อบังค ับการประชุม จะแบ่งออกเป็น                        

3 ประเด็น คือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ดังนั้นกระผมจะสอบถามสมาชิกสภา
ฯ จำนวน 3 ครั้ง  

 ครั้งที่ 1 ท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ของ
เทศบาลตำบลบางเป้า ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
 งดออกเสียง  2 คน(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
 มีมติรับหลักการ เวลา 11.50 น. 
นายวิเชียร สุนธนนท์ มติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลบางเป้า ครั้งนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
(เลขานุการสภาฯ) ตำบลบางเป้า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีมติรับรอง       

10 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 2 ราย เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้มี
มติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเป็นอันว่า 

 มติท ี ่ประช ุมร ับหล ักการร ่างเทศบ ัญญัต ิ งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ี 2564                          
เวลา 11.50 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/นายสุชิน... 
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นายสุชิน สุธาชีวะ 3.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาฯ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
นายวิเชียร  สุนธนนท์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103(1) คณะกรรมการสามัญ 
    ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ 
   รายชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
   สองคน 
    ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
   หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
    ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหาร
    ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่   ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญสมาชิก
(ประธานสภาฯ)  สภาเทศบาลฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ว่าเห็นควรมีจำนวน        
   กี่คน เชิญคุณสมหมาย ยอดเพชร 
นายสมหมาย ยอดเพชร  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ  ตำบลบางเป้า ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่าน 
นายสุชิน สุธาชีวะ มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอื่นๆหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็น
(ประธานสภาฯ)  อย่างอื่นแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน 
    ขอเชิญยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรอง   10  เสียง  
   ไม่รับรอง    –  เสียง  
   งดออกเสียง       2  คน(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
นายสุชิน สุธาชีวะ สรุปว่าสภาเทศบาลตำบลบางเป้า มีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3 คน 
   และมีมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  2  คน 
นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
(ประธานสภาฯ)    ต่อไปขอเชิญคุณฉลอง ภักดี 
นายฉลอง ภักด ี   เร ียนประธานสภาฯที ่เคารพกระผมนายฉลอง ภักดี ขอเสนอนายทรงวิทย์              
(สมาชิกสภาฯ)  อาจหาญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที ่ประชุมให้             
(ประธานสภาฯ)  นายทรงวิทย์ อาจหาญ เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  
   โดยมี นายภิญโญ  พุดจีน  รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายสมหมาย  ยอดเพชร รับรองคนท่ี 2  
นายสุชิน สุธาชีวะ  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายทรงวิทย์ อาจหาญ เป็น 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 
    ต่อไปเชิญนายประสิทธิ์ แพใหญ่ 
นายประสิทธิ์ แพใหญ่  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายประสิทธิ์ แพใหญ่ ขอเสนอนายฉลอง              
(สมาชิกสภาฯ)  ภักด ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

/นายสุชิน... 
 



-15- 
 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที ่ประชุมให้             
(ประธานสภาฯ)  นายฉลอง  ภักดี เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  
   โดยมี นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข  รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายประยุทธ์ แคนยุกต ์ รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายทรงวิทย์  อาจหาญ 
นายทรงวิทย์  อาจหาญ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายทรงวิทย์ อาจหาญ ขอเสนอนายประสิทธิ์          
(สมาชิกสภาฯ)  แพใหญ ่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที ่ประชุมให้             
(ประธานสภาฯ)  นายประสิทธิ์ แพใหญ่ เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
   โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายสมเชต  เรืองอินทร์ รับรองคนท่ี 2  
    เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน เป็น 
   คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ประกอบด้วย 
    1.นายทรงวิทย์ อาจหาญ 
    2.นายฉลอง ภักด ี
    3.นายประสิทธิ์ แพใหญ ่
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ 3.3 ญัตติการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
นายวิเชียร สุนธนนท์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเลขานุการสภาฯ
   ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง
   ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
   หลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
    ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด 
   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในกำหนดระยะเวลาเสนอ 
   คำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
   เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้ 
   แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา 
   ท้องถิ่นเปน็ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รับ
(ประธานสภาฯ)  ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดแปรญัตติควร
   กำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ 
นายสมหมาย ยอดเพชร  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาฯ)  ตำบลบางเป้า  
   ขอเสนอวาระท่ี 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563  
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   และขอเสนอให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน  
   1.วันพุธ  ที ่23 กันยายน 2563 เวลา 0830 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   2.วันพฤหัสบดี  ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   3.วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง 
   โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ตามที่ท่านสมหมาย ยอดเพชร เสนอมามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)  เสนอ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญนายสมเชต เรืองอินทร์ 
นายสมเชต เรืองอินทร์  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผมนายสมเชต เรืองอินทร์   
(สมาชิกสภาฯ)  ขอรับรอง 
นายสุชิน  สุธาชีวะ  เชิญท่านสุนทร  ศรีเมฆ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุนทร ศรีเมฆ  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผมนายสุนทร  ศรีเมฆ 
(สมาชิกสภาฯ)  ขอรับรอง 
นายสุชิน  สุธาชีวะ  เป็นอันว่ากำหนดวันแปรญัตติ มีกำหนด 3 วัน ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)   1.วันพุธ  ที ่23 กันยายน 2563 เวลา 0830 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
    2.วันพฤหัสบดี  ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
    3.วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
   หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และให้เสนอต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติ 
   โดยยื่นได้ที่งานเลขานุการสภา สำนักปลัดเทศบาล ส่วนในการประชุมร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 นั้น               
   ขอนัดประชุมเพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลบางเป้า 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
นายสุชิน  สุธาชีวะ  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วจึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ มารับคำแปร
(ประธานสภาฯ  ญัตติตามวนัเวลาและสถานท่ีดังกล่าวและให้มีการประชมุคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   เพื ่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
   เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลในวาระท่ี 2 ต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายวิเชียร สุนธนนท์ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 
(เลขานุการสภาฯ) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายสุชิน  สุธาชีวะ 3.4 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา 
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นายวิเชียร สุนธนนท์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานสภาฯ)  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ105(2)ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาเป็น 
   คณะกรรมการชุดต่างๆโดยวิธีการเลือกตามข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือก  
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
   แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
   กว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรองและในการเลือกคณะกรรมการ
   ตรวจรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะมีกี่คน  
นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอเห็นควรมีจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)  กีค่นครับ 
นายสมหมาย ยอดเพชร  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมหมาย ยอดเพชร ขอให้มี  
(สมาชิกสภาฯ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 3 คน 
นายสุชิน  สุธาชีวะ มีผู้ใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนอื่นๆหรือไม่ เมื่อไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม จำนวน 3 คน ขอเชิญยกมือ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรอง   10  เสียง  
   ไม่รับรอง    –  เสียง  
   งดออกเสียง        2  คน(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
(ประธานสภาฯ)  
นายธรรมกร ลีลาวรกุล  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายธรรมกร ลีลาวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)           บางเป้า ขอเสนอ นายวัลลภ ช่วยบำรุง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายวัลลภ  ช่วยบำรุง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  
   โดยมี นายสมเชต  เรืองอินทร์ รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายภิญโญ  พุดจีน  รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายสมหมาย ยอดเพชร 
นายสมหมาย ยอดเพชร  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)            บางเป้า ขอเสนอนายธรรมกร ลีลาวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายธรรมกร ลีลาวรกุล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  
   โดยมี นายประสิทธิ์  แพใหญ่ รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายประยุทธ์  แคนยุกต์ รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายสมเชต  เรืองอินทร์ 
 
นายสมเชต  เรืองอินทร์  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมเชต  เรืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)           บางเป้า  ขอเสนอนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ครับ 
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นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที ่3  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุมให้นายสมหมาย  ยอดเพชร เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  
   โดยมี นายฉลอง  ภักด ี รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายภิญโญ พุดจีน รับรองคนท่ี 2  
   เป็นอันว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มี จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายวัลลภ ช่วยบำรุง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 2.นายธรรมกร ลีลาวรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 3.นายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      
นายสุชิน  สุธาชีวะ 3.5 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
(ประธานสภาฯ)  เทศบาลตำบลบางเป้า ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯครับ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) ให้ผู้บริหาร
   ท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการดังนี้ 

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
   (2 )  ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น  ดำ เน ินการประช ุมสมาช ิกสภาท ้องถิ่น                      
   โดยดำเนินการ  ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ 
   ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที ่ประชุมแจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู ้ได้ร ับการเสนอชื ่อโดยการลงคะแนนลับ             
   ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่  
   ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอชื่อ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือก จนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี 
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

/(9)ในกรณี... 
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   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
   ข้อ 10  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจาก  
 (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่  ที่มีผลกระทบ

   ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
      (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ          
   ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  
   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   จังหวัด 

 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
       (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
   ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง 
   สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  
   มาประกอบการพิจารณาด้วย 
   (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา   
   ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร        
   ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหา 
   ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือ 
   ชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพ 
   ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   ที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
   และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
   (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
   (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
   (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
   เห็นสมควร 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1 
(ประธานสภาฯ)  
นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)             บางเป้า ขอเสนอนายสมเชต เรืองอินทร์ สมาชิกเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 
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นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายสมเชต เรืองอินทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1  
   โดยมี นายสุนทร  ศรีเมฆ  รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายทรงวิทย์  อาจหาญ รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายสมเชต เรืองอินทร์ 
 
นายสมเชต เรืองอินทร์  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมเชต เรืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)              บางเป้า ขอเสนอนายประยุทธ์ แคนยุกต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายประยุทธ์ แคนยุกต์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2  
   โดยมี นายประสิทธิ์  แพใหญ่ รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายธรรมกร  ลีลาวรกุล รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายประยุกต์ แคนยุกต์ 
นายประยุกต์ แคนยุกต ์  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายประยุกต์ แคนยุกต์สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)           บางเป้า ขอเสนอนายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายณัฐวุฒิ สังข์สุข เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3  
   โดยมี นายสมเชต  เรืองอินทร ์ รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายสมหมาย  ยอดเพชร รับรองคนท่ี 2  
   เป็นอันว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า มี จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายสมเชต  เรืองอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 2.นายประยุทธ  แคนยุกต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 3.นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ 3.6  เรื ่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
(ประธานสภาฯ)  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจง ครับ 
นายวิเชียร  สุนธนนท์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
(เลขานุการสภาฯ) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (1) ให้ผู้บริหาร
   ท้องถิ่นแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ  
   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
   29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้ 

   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
    (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการ   
   ในสมัยประชุมสามัญหรือในสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้ง 
   วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 

/(4)การเสนอ... 
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   (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน     
   และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการ 
   เสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานใน 
   ที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธี 
   เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุม 
   มอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ 
   การเสนอชื่อ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 
   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน  
   ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ 
   คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่า ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการ 
   จับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมกำหนด 
   (8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออก 
   คำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี 
   หนังสือแจ้งหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
   (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก 
   แทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ 
   คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
   (15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) 
    ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           

   ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
   ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น  

 ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
นายสุชิน  สุธาชีวะ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอรายชื ่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
(ประธานสภาฯ)  แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้าคนที่ 1 ขอเชิญท่านภิญโญ  พุดจีน 
นายภิญโญ  พุดจีน  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายภิญโญ  พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)             บางเป้า ขอเสนอนายฉลอง  ภักดี สมาชิกเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้าคนที ่1  
(ประธานสภาฯ)  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติทีป่ระชุมใหน้ายฉลอง  ภักดี เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1  
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   โดยมี นายทรงวิทย์   อาจหาญ  รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายธรรมกร   ลีลาวรกุล  รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายฉลอง  ภักดี 
นายฉลอง  ภักด ี  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายฉลอง  ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)  บางเป้า ขอเสนอนายทรงวิทย์  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
(ประธานสภาฯ)  ประชุมให้นายทรงวิทย์  อาจหาญ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   เทศบาล ตำบลบางเป้า คนที่ 2  
   โดยมี นายสมหมาย   ยอดเพชร รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายประสิทธิ์  แพใหญ ่ รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายทรงวิทย์  อาจหาญ 
นายทรงวิทย์  อาจหาญ  เรียนประธานสภาฯ กระผมทรงวิทย์  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ) บางเป้า ขอเสนอนายภิญโญ  พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้าคนที ่3  
(ประธานสภาฯ)  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายภิญโญ พุดจีน เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 3  
   โดยมี นายฉลอง  ภักด ี  รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข  รับรองคนท่ี 2  
   เป็นอันว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเป้า  
   จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.นายฉลอง    ภักด ี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 2.นายทรงวิทย์    อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 3.นายภิญโญ    พุดจีน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสุชิน สุธาชีวะ 3.7 ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล 
(ประธานสภาฯ)                 บางเป้า ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
นายวิเชียร สุนธนนท์   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ 
(เลขานุการสภาฯ) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
ข้อ 12(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายเป็นกรรมการ จำนวนสองคน 
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สี่ปีนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง 

นายสุชิน  สุธาชีวะ  ตามประกาศฯ ข้อ12(3)สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร 
(ประธานสภาฯ)  ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการ จำนวนสองคน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
   เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า 
   คนที่ 1 ขอเชิญท่านสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
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นายสุนทร  ศรีเมฆ  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)  บางเป้า ขอเสนอนายสมหมาย ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็น

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า  
(ประธานสภาฯ)  คนที่1 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายสมหมาย ยอดเพชร เป็นคณะกรรมการ
    บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 1  
   โดยมี นายสมเชต  เรืองอินทร์ รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข  รับรองคนท่ี 2  
    ต่อไปเชิญนายสมหมาย  ยอดเพชร 
นายสมหมาย  ยอดเพชร  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมหมาย  ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)  บางเป้า ขอเสนอนายสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เป็นคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2 ครับ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า  
(ประธานสภาฯ)  คนที ่2  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้นายสุนทร ศรีเมฆ เป็นคณะกรรมการ 
   บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า คนที่ 2  
   โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล รับรองคนท่ี 1  
   โดยมี นายฉลอง   ภักด ี  รับรองคนท่ี 2  
นายวิเชียร สุนธนนท์ เป็นอันว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า 
(ดลขานุการสภาฯ) มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1.นายสมหมาย  ยอดเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
2.นายสุนทร  ศรีเมฆ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ ระเบียบวาระท่ี 4 (4.1) ขอความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต 
(ประธานสภาฯ)  เทศบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายวิเชียร  สุนธนนท์ วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ) รูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล รวมถึงองค์กรชุมชน องค์กร 
   ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและ 
   องค์กรมหาชน 
   ข้อกฎหมาย 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่า
บำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อ 4(2)สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบใน
การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
2.ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556  
ข้อ 12 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ ให้ยื่นใบสมัครต่อสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมาธิการบริหารได้ให้ความเห็นชอบเป็นสมาชิกแล้วสมาชิกภาพของ
สมาชิกให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 
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นายสุชิน สุธาชีวะ ในระเบียบวาระนี้ เป็นวาระท่ีขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาฯ  
(ประธานสภาฯ) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม         เห็นชอบ    10 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ        - เสียง 

   งดออกเสียง    2    คน(ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 
 สรุปว่ามติที่ประชุมเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง  
 ประเทศไทย ครับ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านสุนทร  ศรีเมฆ ครับ 
นายสุนทร  ศรีเมฆ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสุนทร ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล ขอพูดถึง 
(สมาชิกสภาฯ) เรื่องดังต่อไปนี้  
 1.เรื่องการจุดธูป เทียน เมื่อจุดเสร็จควรดับ เพราะว่าธูปมีควัน ครับ  
 2.เรื่องนี้เป็นข้อเสนอ ให้ฝ่ายเลขานุการสภา สรุปสั้นๆ เมื่อไหร่ มีวาระก่ีหน้า มีมติกี่เรื่อง ที่

สำคัญ ให้สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติได้อภิปราย มีผิดหรือไม่ แก้ไขหรือไม่ เพ่ือที่จะให้สมาชิก
สภาเทศบาลรับรอง ซึ่งจะได้ไม่เป็นภาระของท่านประธานสภาเทศบาล ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การประชุมทั่วไป นำเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ  การทำสรุป มี 2 แบบ ตามที่ท่านสุนทร ศรีเมฆ กล่าวคือรายงานการประชุมซึ่งจะสรุป 
(ประธานสภาฯ) สาระสำคัญ แต่ทีท่างเทศบาลตำบลบางเป้าทำมา คือบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งปกติก็จะ

มีการสรุป ซึ่งผมพยายามสรุปคร่าวๆ แต่ก็ขอบคุณท่านสุนทร ศรีเมฆ สำหรับคำแนะนำ ถ้า
หากเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ก็จะเป็นบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งได้นำกฎหมายมาใส่
ครบถ้วน ครับ 

นายสมเชต เรืองอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านสุนทร ศรีเมฆ 
(สมาชิกสภาฯ)            กล่าวไว้ ท่านเลขานุการสภาฯ เชิญท่านประธานสภาฯ และสำรวจองค์ประชุม เลขานุการ

สภาฯจะต้องให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ เป็นไปตามระเบียบในครั้งต่อไปท่านเลขานุการสภาฯ 
จะต้องแจ้งในที่ประชุมและแจ้งให้ประธานสภาฯว่า บัดนี้สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว และท่านประธานสภาฯจะได้ดำเนินการต่อไปครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       วิเชียร  สุนธนนท์ 
        (นายวิเชียร  สุนธนนท์) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

/ได้ตรวจราย... 
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ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ  
 
 
 

    (ลงชื่อ)    วัลลภ ช่วยบำรุง     ประธานกรรมการ        (ลงชื่อ)       ธรรมกร ลีลาวรกุล      กรรมการ 

             (นายวัลลภ ช่วยบำรุง)                           (นายธรรมกร ลีลาวรกุล) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า                            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า       
 

 
 

       (ลงชื่อ)    สมหมาย  ยอดเพชร      กรรมการและเลขานุการ 

(นายสมหมาย  ยอดเพชร) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า       
 
 
 
 
 
 
  

 สภาเทศบาลตำบลบางเป ้า ได ้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้  ในการประชุมสมัย  สามัญ สมัยที่  3                      
ครั้งที่..-...../......-.......... เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
 

                                  (ลงชื่อ)        
          สุชิน  สุธาชีวะ 

       (นายสุชิน  สุธาชีวะ) 
                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


