
บนัทกึการประชมุสภาเทศบาลตำบลบางเปา้  
สมัยสามัญ สมยัที ่2 ประจำป ี2563 

วนัศุกร ์ที ่ 2 ตลุาคม 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 นายสมเชต  เรืองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
9 นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

10 นายสุนทร  ศรีเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
11 นายฉลอง  ภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นายภิญโญ  พุดจีน สมาชกิสภาเทศบาลตำบลบางเป้า (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 นางสาวสุดจิต  นาคพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
6 นางสมใจ  เป้าทอง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นายอดิศักดิ์  ชูเชียร นิติกรปฏิบัติการ 
8 นางชิสากัญญ์  แตงอ่อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9 นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงคิวิบูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

10 นางสาวปัทมา  สุขด้วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
11 นางสาวมนัสญา  ทองเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้มาประชุม    11 คน 
ผู้ลาประชุม      1 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 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า หัวหน้า 
(ประธานสภาฯ) ฝ่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้ สำหรับการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องค์ประชุมแล้ว ต่อไปผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   
และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

นายสุชิน สุธาชีวะ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ประธานสภาฯ)         1.1 นายภิญโญ  พุดจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ส่งหนังสือลาการประชุมครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชีวะ     1.2 แนะนำพนักงานเทศบาล รายนางสาวมนัสญา ทองเรือง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
(ประธานสภาฯ)              ปฏิบัติการ ขอเชิญ ครับ 
นางสาวมนัสญา ทองเรือง  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
(นักวิชาการศึกษา) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ทุกท่าน  
 หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมนัสญา ทองเรือง ตำแหน่ง
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองสะเดา และในวันนี ้ก็มารับ
 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเป้า ค่ะ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ บ้านเดิมอยู่จังหวัดอะไรครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางสาวมนัสญา ทองเรือง   อยู่จังหวัดตรัง ตำบลบางเป้า ค่ะ 
(นักวิชาการศึกษาฯ) 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสุชิน  สุธาชีวะ      ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)   
นายวิเชียร  สุนธนนท์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  (เลขานุการสภาฯ) ครั้งที่แล้วเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ยังไม่ได้ตรวจรายงานการ
ประชุม ครับ 

 ผู้มาประชุมครั้งที่แล้ว มีดังนี้ 
 1.นายสุชิน  สุธาชีวะ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

2.นายวัลลภ  ช่วยบำรุง  รองประธานสภาสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
3.นายภิญโญ  พุดจีน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
4.นายประยุทธ  แคนยุกต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

/5.นายสมหมาย... 
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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 

 ได้มาประชุมครบองค์ประชุมครับ และยังไม่มีการรับรองเนื่องจากว่าคณะกรรมการฯ            
ยังไม่ได้ตรวจรายงานการประชุม ต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจ
ก่อนครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุชิน สุธาชวีะ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
(ประธานสภาฯ)  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 
(นายสุชิน สุธาชีวะ) 4.1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/ข้อพิจารณา ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิเชียร  สุนธนนท์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(เลขานุการสภาฯ) และที่แก้ไขเพิ ่มเติม พ.ศ.2554 ข้อ 50  กำหนดว่า เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้

พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดการสงวนคำแปรญัตติ ด ้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ สรุปรายงานผลการแปรญัตติ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทรงวิทย์ อาจหาญ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ที่เคารพ 
(สมาชิกสภาฯ) กระผมนายทรงวิทย์ อาจหาญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร ่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอสรุป ดังนี้  
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า นั ้น ปรากฏว่าไม่มีผู ้ใดส่งคำร้องขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วส่งร่างเดิมพร้อมทั้งรายงานความเห็นยื ่นต่อ
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ข้อ 50 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

/1.ชื่อข้อบัญ... 
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  1. ชื่อข้อบัญญัติ    ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
2. คำแถลงงบประมาณ   ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

 3. บันทึกหลักการและเหตุผล  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 4. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 5. รายละเอียดตามเทศบัญญัติ  ไม่มีการแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
 สรุปว่าไม่มีการแปรญัตติ  จึงรายงานให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทราบครับ 
 

นายวิเชียร สุนธนนท์ ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบยืนยันคงร่างเดิม ครับ 
(เลขานุการสภาฯ) 
มติที่ประชุม ยืนยันคงเดิม 

   
นายสุชิน สุธาชีวะ 4.2 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุชิน สุธาชีวะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ/ข้อพิจารณา ครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นายวิเชียร สุนธนนท์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(เลขานุการสภาฯ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มี

การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ใน
การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น              

ได้ผ่านการพิจารณาสองวาระแล้ว การประชุมในวาระนี้เป็นการประชุมขั้นลงมติ ซึ่งไม่มี
การอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ การลงคะแนนจะเป็นการ
ลงคะแนนโดยการเปิดเผยใช้วิธีการยกมือ ความเห็นในที่ประชุมจะแบ่งเป็น การเห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกสภาฯลงมติด้วยครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   จำนวน 10 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   จำนวน   -  เสียง  
ประธานสภาฯ ท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   

พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม  งดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   จำนวน   1  เสียง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 จำนวน  10 เสียง 
 
 

/ไม่เห็นชอบ... 
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    ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 จำนวน  -  เสียง   

    งดออกเสียง  จำนวน  1  คน 
นายสุชิน  สุธาชีวะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงส่วนใหญ่ จำนวน 10 เสียง ให้ตราเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าเสนอ 
   เป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเป้า เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
   พ.ศ.2564  
นายสุชิน สุธาชีวะ     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ)      สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ ครับ 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯทุกท่าน หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ในการตั้งงบประมาณร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานงบกลาง โครงการเศรษฐกิจชุมชน การตั้งค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ผมเตรียม
รายละเอียดเพื่อนำเรียนให้สภาฯแห่งนี้ ในการตั้งงบประมาณ ได้ดำเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่องแจ้งแนว
ทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการหารือจาก
จ ังหว ัดต ่างๆเก ี ่ยวก ับแนวทางปฏิ บ ัต ิ โครงการเศรษฐก ิจช ุมชนตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาลตำบล กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
โครงการเศรษฐกิจชุมชนในอันที่จะให้เงินทุนดังกล่าว เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ข้อ 3 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในกรณีดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหรือยุบรวมกับ
เทศบาลตำบล ให้เทศบาลตำบลส่งเงินคืนเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับคืน
จากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนอำเภอ และให้
อำเภอพิจารณาจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่
ต้องการขอยืมเงินทุนได้ หากอำเภอไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนดังกล่าวให้ส่งคืนเงินทุน
เข้าบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด และหากจังหวัดใดไม่มีความจำเป็นต้องใช้
เงินทุนดังกล่าว จึงให้ส่งคืนเงินทุนเข้าบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนกรมการ
ปกครอง 
2.กรณีเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ยังไม่ได้รับคืนเนื่องจากยังไม่ครบกำหนด
สัญญาให้เทศบาลตำบลรายงานให้อำเภอทราบ และเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วให้เร่งรัด
และดำเนินการตามข้อ 1 
3. กรณีเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ครบกำหนดสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน
ให้เทศบาลเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชำระหนี้คืนโดยเร็ว หากไม่ชำระหนี้หรือ
ชำระหนี้ไม่ครบถ้วนให้เทศบาลตั้งงบประมาณชดใช้คืนและดำเนินการตามข้อ 1 
 

/ซึ่งในการ... 



-6- 
 

ซึ่งในการตั้งงบประมาณตามแผนงานงบกลาง เพื่อชดใช้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
พ.ศ.2541  ข้อ 24 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล รับผิดชอบโครงการที่
ผ่านความเห็นชอบทุกโครงการและมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล กลุ่มอาชีพหรือ
กลุ่มเกษตรกรที่ขอยืมเงินทุน ตลอดจนติดตาม เร่งรัดการนำเงินส่งคืน 
หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบลเร่งรัดให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรชำระหนี้
ค ืนโดยพลัน หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ            
สภาตำบลตั้งงบประมาณเท่าจำนวนเงินที่ทางราชการเสียหายชดใช้คืนทันทีที่มีการตั้ง
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาตำบล  
ขอนำเรียนสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เพ่ือโปรดทราบ ครับ 

นายสุชิน  สุธาชีวะ ฟังแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งรัด ถ้าไม่ชำระหรือส่งเงินไม่ครบ  
(ประธานสภาฯ)           ให้ท้องถิ่น ตั้งงบประมาณชดใช้ แต่กลุ่มที่ไม่มาชำระ ต้องมีมาตรการว่าจะทำอย่างไรต่อไป  
 

นายวรัศกรณ์ สุดสาคร  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 

  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เทศบาลตำบลบางเป้าได้มีกลุ่มอาชีพ  ทั้งหมด 9 กลุ่ม
 อาชีพ ได้มาทำสัญญารับสภาพหนี้แล้ว จำนวน 5 กลุ่ม ยังเหลืออีกจำนวน 4 กลุ่ม ที่ยัง
 ไม่ได้เข้ามาดำเนินการรับสภาพหนี้ซึ่งจะมีมูลหนี้ที่ขาดอายุความอีก จำนวน 109,510 
 บาท ในทางปฏิบัติตอนนี้ทางผู้รับผิดชอบได้ ประสานไปย ังกล ุ ่ มท ี ่ เหล ือ ท ี ่ย ั งไม ่มา
 ดำเนินการรับสภาพหนี้ ทำหนังสือรับสารภาพผิด เพื่อนับอายุความ อีก 2 ปี เพื่อจะ
 ฟ้องร้อง ถ้าหากกลุ่มไม่มาดำเนินการทำหนังสือรับสารภาพผิด ก็ต้องกรรมการสอบ
 ความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ปล่อยให้ขาดอายุความ ครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ ก็คงถูกต้องแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เร่งรัดไม่ได้ก็ต้องชดใช้แทน มี 4 กลุ่มท่ียังไม่มารับสภาพ 

(ประธานสภาฯ) หนี้ ขาดอายุความหรือยังครับ 
  

นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เรียนท่านประธานสภาฯขาดอายุความแล้วครับ แต่ในทางปฏิบัติได้รับการประสานการ
ติดต่อมาแล้ว จำนวน 3 กลุ่ม ยังเหลืออีก 1 กลุ่ม ซึ่งในความเห็นของผมเองคิดว่าน่าจะ
คุยได้ครับ เพราะเป็นญาติมิตรกับพนักงานที่นี่ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ 

นายสุชิน สุธาชีวะ ก็ขอให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็เอ็นดูเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ที่มา 

(ประธานสภาฯ) ชี้แจงเรื่องนี้ให้ทราบครับ 
  
นายสุชิน  สุธาชีวะ สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามบ้างหรือไม่ครับ  

(ประธานสภาฯ) ผมขอฝากไว้เรื่องหนึ่งครับ เดือนนี้คือเดือนตุลาคม แล้ว ถ้าหากมีสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่นเบอร์โทรศัพท์ การเกษียณอายุราชการก็ให้
แจ้งมาทางฝ่ายเลขานุการสภาด้วยครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  14.45 น. 
 

 (ลงชื่อ)       วิเชียร  สุนธนนท์ 
        (นายวิเชียร  สุนธนนท์) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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-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 ได ้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)                  สุชิน  สุธาชีวะ  

       (นายสุชิน  สุธาชีวะ) 
                                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


