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******************* 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
   ------------------------------------------ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   2.1 สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
   2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แล้ว 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพจิารณา 
   สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังนี ้
   5.1 โอนลด แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลและแผนชุมชน   
   ตั้งไว้  20,000  บาท  คงเหลอื 20,000  บาท โอนลด  5,500  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์

   งานบ้านงานครัว รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่อง กดน้ำดื่ม(น้ำร้อน – น้ำเย็น)  จำนวน 1 เครื่อง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำดื่ม (น้ำร้อน – น้ำเย็น) จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน  เนื่องจาก
   เป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว 
 2. มีระบบทำน้ำร้อน เหมาะสำหรับชงเครื่องดื่มทุกประเภท 
 3. มีแท็งก์น้ำเป็นสเตนเลส  ไม่เกิดสนิม   
 4. มีการรับประกันสินค้า 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,500  บาท    
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ  
   สภาท้องถ่ิน 
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   5.2 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลและแผนชุมชน  
   ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 14,500  บาท โอนลด  12,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวด                
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี
  (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากขนาดที่
  กำหนดเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีความละเอียดหน้าจอ  1920 x 1080 Pixels 
 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ำ  40  นิ้ว 
 3. มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง     

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  12,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 5.3 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  270,000  บาท  คงเหลือ  68,733  บาท 

 โอนลด  10,000  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและแผนชุมชน  

 ตั้งไว้  20,000 บาท  คงเหลือ  2,500  บาท โอนลด  2,400  บาท 
 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

   ชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  ตั้งไว้  20,000  บาท  คงเหลือ 20,000  บาท 

 โอนลด  20,000  บาท  
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เพื่อทดแทน 

  เครื่องปรับอากาศ ห้องนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0002 ซึ่งใช้งาน             
  มานานแล้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
  สำนักงาน รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู  
  จำนวน 1 เคร ื ่อง เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง                  
  ขนาด  24,000  บีทียู  จัดซื้อตามบัญชีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  32,400  บาท 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 5.4 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับสร้างความ
   เข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง                
   ตั้งไว้ 40,000 บาท  คงเหลือ 40,000 บาท โอนลด  40,000  บาท 

 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
   ของชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว ตั้งไว้  
   35,000  บาท  คงเหลือ  35,000  บาท  โอนลด  4,000  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
  ประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ ้ว)  จำนวน 2 เครื ่อง                 
  ราคาเครื ่องละ 22,000 บาท จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน                 
  การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-51-0055 
  และหมายเลข 416-59-0096) ซึ่งใช้งานมานานไม่คุ้มค่าใน การซ่อมแซม 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  44,000  บาท    
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
   เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 5.5 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ   
   ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 
   โอนลด  4,300  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
  ติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi จำนวน               
  1  เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
  และระบบคอมพิวเตอร์  (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-59-0101)ซึ่งใช้งานมานานไม่
  คุ้มค่าในการซ่อมแซม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,300  บาท    

 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 5.6 โอนลด แผนงานการร ักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ ่ายพลเร ือนและ               
   ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
   และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ตั้งไว้  20,000 บาท  คงเหลือ  20,000 บาท 

 โอนลด  7,500  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

  รักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  รายจ่ายค่าจัดซื ้อเคร ื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพ ิมพ์              
  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi  จำนวน 1  เครื่อง   
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์  (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0057)ซึ่งใช้งานมานานไม่คุ้มค่าใน
  การซ่อมแซม 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  7,500  บาท    
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

 5.7 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
   เข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว   

 ตั้งไว้  40,000  บาท  คงเหลือ 31,000 บาท โอนลด  5,000  บาท 
 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด                

  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายค่าจัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟ้า             
  จำนวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
  คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ทดแทนเครื่องเดิม) 

   โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  5,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
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 5.8 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน            
   ฝ่ายประจำ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,700,000 บาท คงเหลือ   
   998,117  บาท โอนลด  35,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด             
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ เพื่อจา่ยเป็น          
  ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน  7  ตัว ราคาตัวละ  5,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน  
  เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ขนาด กว้าง x ลึก x สูง  ไม่น้อยกว่า 63 x 52 x86 เซนติเมตร 
2. มีแผ่นรองเขียน สามารถยกข้ึน-ลงได ้

 3. มีโครงขาเหล็ก  
 4. พับเก็บได้   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  35,000  บาท  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 
   กองคลงั ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
   5.9 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงนิเดือนพนักงาน ปรากฏใน
   แผนงานบร ิหารงานท ั ่ ว ไป ง านบร ิหารงานคล ั ง  ต ั ้ ง ไ ว ้  1 ,985,920. -บาท                            
   คงเหลือ 880,660.-บาท โอนลด 22,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
   จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
   ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563(เพื่อใช้ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์  
   หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0013) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   5.10 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท  
   คงเหลือ 858,660.-บาท โอนลด 8,900.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork 
   แบบที่ 1  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563               
   (เพื่อใช้ทดแทนเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0067) 



   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 8,900.-บาท 
/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   5.11 โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานค ล ั ง  ต ั ้ ง ไ ว ้  1 , 9 8 5 , 9 2 0 . - บ า ท                            
   คงเหลือ 849,760.-บาท  โอนลด 5,800.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
   คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563(เนื่องจากเครื่องสำรองไฟมีไม่เพียงพอ 
   ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน)   
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5,800.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   5.12 โอนลด งบบุคลกร หมวดเง ินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน                
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ตั ้งไว้ 1,985,920.-บาท                 
   คงเหลือ 843,960.-บาท โอนลด 11,800.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน 2 ตู้ 
   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563(เพื่อใช้ใน
   การจัดเก็บเอกสาร) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,800.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   5.13 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท คงเหลือ  
   843,160.-บาท โอนลด 12,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 2 ตัว 
   จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (เพื่อใช้ทดแทนโต๊ะทำงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0271 
   และรองรับบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000.-บาท 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   5.14 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
   ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท คงเหลือ  
   820,160.-บาท โอนลด 12,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ จำนวน 4 ตัว จัดซื้อ
   ตามราคาท้องถ่ิน (เพื่อใช้ทดแทนเก้าอี้พนักพิงต่ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-56-1260   
   หมายเลขครุภัณฑ์ 401-56-1258 หมายเลขครุภัณฑ์ 401-59-1270 และรองรับบุคลากร
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี ้
   5.15 โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบางเป้าคัพ ตั้งไว้ 130,000.-บาท 
   คงเหลือ 105,000.บาท โอนลด 22,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 
   หมวดครุภัณฑ์ รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ขนาดถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่นอ้ยกว่า 
   5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   จำนวน 22,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม  
   2563 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค                        
   โควิด19(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) 
   ข้อ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด 



 
/คำนิยาม... 
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   คำนิยาม “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
   และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประกอบหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนา
   ท้องถ่ินให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ 
   จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื ่อประชาชนได้ใช้/ร ับประโยชน์                    
   จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน ดังนั้นการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในการ
   ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นเครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื ่องพ่นยาฆ่า                 
   เชื้อโรค มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่               
   จึงไม่ต้องนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.16 สำนักปลัดเทศบาล  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  เนื่องจาก              
   คำช้ีแจงงบประมาณมีคลาดเคลื่อน   

 ข้อความเดิม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
  ความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
  สาธารณูปโภค  ค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรเพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรภายใน 
  เขตเทศบาลตำบลบางเป้า จำนวน  3  จุด  จุดที่ 1 สามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  บ้านควนทองสีห์  จุดที่  2  ทางเข้าโรงพระ หมู่ที่ 4  และจุดที่  3 หน้าสหมิตรชอปปิ้งมอลล์ 
  หมู่ที่ 4  เป็นแบบสแตนเลส  ขนาดไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี   
  ขนาด  3  นิ้ว  สูง  0.30  เมตร  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  หน้า  57  ข้อ  2 

 ข้อความใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค                
   ค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรภายในเขตเทศบาลตำบล
   บางเป้า  จำนวน  3  จุด  จุดที่  1  สามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน 
   ทองสีห์  จุดที่ 2 ทางเข้าโรงพระ หมู่ที่ 4  และจุดที่ 3 หน้าสหมิตรชอปปิ้งมอลล์ หมู่ที่ 4 
   กระจกโค้งแบบสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  เสาเหล็กอาบ 
   สังกะสี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  ตัดตีนด้วยสีดำความสูงไม่น้อยกว่า  
   0.30  เมตร  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565)  หน้า  57  ข้อ  2 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   พ.ศ. 2563   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
   เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
     
 
 

/5.17 การเข้า.... 
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   5.17 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมต ิ   
   คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
   1.หนังสืออำเภอกันตัง ที่ ตง 0023.7/ว240 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขอ 
   ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น  เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนญุาต
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
   2.หนังส ือการประปาส่วนภูม ิภาคสาขากันตัง ที ่ มท 55520-21/860 ลงวันที่                        
   22 มิถุนายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นและมติสภาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า               
ผ ู ้มาประชุมที ่ได้ลงลายมือชื ่อซึ ่งไว้มีสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด 8 คน มีผู ้มาประชุมครบองค์ประชุม                          
ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 

  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จำนวน 4 ราย ได้ออกพื้นที่เพื่อมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่กักตน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้พบผู้ปว่ย
ติดเชื ้อโควิด-19  จำนวน 1 ราย ที ่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้าได้ไปมอบเครื่อง
อ ุปโภคและบริโภค จ ึงทำให ้สมาชิกสภาเทศบาล ต ้องก ักตนเองเพ ื ่อรอด ูอาการ                    
จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

   1.นายสมหมาย  เป้าทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  เขต 1 
   2.นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  เขต 1 
   3.นายสุพจน์  สุขด้วง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  เขต 1 
   4.นายตรีจกัร  รักราวี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  เขต 1 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

 ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
   2.2 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

นายวรวุฒิ คีรีรัตน ์  ผมขอให้แก้ไขตำแหน่ง นายวรวุฒิ คีรีรัตน์ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า 
เป็น(เลขานุการนายกเทศมนตรี) เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม(ไม่ม)ี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสรจ็แล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพจิารณา 
   สำนักปลัดเทศบาล ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังนี ้
   5.1 โอนลด แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลและแผนชุมชน   
   ตั้งไว้  20,000  บาท  คงเหลอื 20,000  บาท โอนลด  5,500  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์

   งานบ้านงานครัว รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่อง กดน้ำดื่ม(น้ำร้อน – น้ำเย็น)  จำนวน 1 เครื่อง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำดื่ม (น้ำร้อน – น้ำเย็น) จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน  เนื่องจาก
   เป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว 
 2. มีระบบทำน้ำร้อน เหมาะสำหรับชงเครื่องดื่มทุกประเภท 
 3. มีแท็งก์น้ำเป็นสเตนเลส  ไม่เกิดสนิม   
 4. มีการรับประกันสินค้า 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,500  บาท    
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ  
   สภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ  
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วน
(นักวิเคราะห์)  ราชการ ทุกท่าน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,500  บาท   จัดซื้อเครื่องกดน้ำดื่ม  
   (น้ำร้อน – น้ำเย็น) เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    6 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       1 เสียง(นายสุพัฒน์ฯ) 
  งดออกเสียง   1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5,500 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องกด  
(ประธานสภาเทศบาล) น้ำดื่ม(น้ำร้อน – น้ำเย็น) เพ่ือใช้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 5.2 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบลและแผนชุมชน  
   ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 14,500  บาท โอนลด  12,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด                
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี
  (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  จึงจัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน  เนื่องจาก
  ขนาดที่กำหนดเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีความละเอียดหน้าจอ  1920 x 1080 Pixels 
 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ำ  40  นิ้ว 
 3. มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง     

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  12,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร ทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้าส่วน
(นักวิเคราะห์)  ราชการทุกท่าน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000 บาท จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี(LED TV) 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จึงขออนุญาตตั้งราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที ่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000 บาท เพื ่อจัดซื้อ
โทรทัศน์  (ประธานสภาเทศบาล) แอล อีดี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จึงขออนุญาต
ตั้งราคานอก   มาตรฐานครุภัณฑ์  
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 5.3 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  270,000  บาท  คงเหลือ  68,733  บาท 

 โอนลด  10,000  บาท 
 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและแผนชุมชน  

 ตั้งไว้  20,000 บาท  คงเหลือ  2,500  บาท โอนลด  2,400  บาท 
 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

   ชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
   ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  ตั้งไว้  20,000  บาท  คงเหลือ 20,000  บาท 

 โอนลด  20,000  บาท  
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เพื่อทดแทน 

  เครื่องปรับอากาศ ห้องนายกเทศมนตรี หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-0002 ซึ่งใช้งาน             
  มานานแล้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ 
  สำนักงาน รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู  
  จำนวน 1 เคร ื ่อง เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง                  
  ขนาด  24,000  บีทียู  จัดซื้อตามบัญชีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  32,400  บาท  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  32,000  บาท  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(นักวิเคราะห์ฯ)  แบบแขวนพร้อมติดตั ้ง ขนาด  24,000  บีทียู  ห้องนายกเทศมนตรี เพื ่อทดแทน                
   เครื่องเดิม เนื่องจากให้ช่างมาดูแล้ว ช่างแจ้งว่าถ้าหากซ่อมแซม ราคาประมาณ 10,000 
   บาท และได้มีการประชุมกันเพื่อหาข้อสรุป และสรุปได้ว่าไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม เพราะมี
   การใช้งานมาตั้งแต่ปี 2542 ค่ะ 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ฯ        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 32,000 บาท เพ่ือจัดซื้อ 
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด  24,000  บีทียู   
   

 /นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 5.4 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับสร้างความ 
(ประธานสภาเทศบาล) เข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง                
   ตั้งไว้ 40,000 บาท  คงเหลือ 40,000 บาท โอนลด  40,000  บาท 

 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
   ของชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว ตั้งไว้  
   35,000  บาท  คงเหลือ  35,000  บาท  โอนลด  4,000  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
  ประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า   19  นิ ้ว)  จำนวน 2 เครื ่อง                 
  ราคาเครื ่องละ 22,000 บาท จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐาน                 
  การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-51-0055 
  และหมายเลข 416-59-0096) ซึ่งใช้งานมานานไม่คุ้มค่าใน การซ่อมแซม 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  44,000  บาท    
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่  44,000  บาท  ขออนุมัติจัดซื ้อครุภัณฑ์เครื่อง            
(นักวิเคราะห์ฯ)  คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
   จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ให้งานกฎหมาย,งานนโยบายและแผน  
   เนื่องจากจอภาพมีสีเหลือง เมื่อเปิดใช้งานจะดับบ่อยมาก                 
นายสุทัศน์ฯ        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ฯ        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 44,000 บาท เพ่ือจัดซื้อ 
(ประธานสภาเทศบาล) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า           
   19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท   
 
 
 
 
 

 
/5.5 โอนลด... 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  5.5 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
(ประธานสภาเทศบาล) ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000  บาท  คงเหลือ  10,000  บาท 
   โอนลด  4,300  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
  ติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi จำนวน               
  1  เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
  และระบบคอมพิวเตอร์  (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-59-0101)ซึ่งใช้งานมานานไม่
  คุ้มค่าในการซ่อมแซม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,300  บาท    

   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,300  บาท  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 (นักวิเคราะห์ฯ)  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
   dpi จำนวน 1  เครื่อง 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    6 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       1 เสียง(นายสุพัฒน์  เทพทวี) 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,300 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
    1,200x1,200  dpi จำนวน 1  เครื่อง 
 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        5.6 โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 
(ประธานสภาเทศบาล) ระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
   และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ตั้งไว้  20,000 บาท  คงเหลือ  20,000 บาท 

 โอนลด  7,500  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

  รักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  รายจ่ายค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพ ิมพ์               
  ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi  จำนวน 1  เครื่อง   
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์  (ทดแทนครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0057)ซึ่งใช้งานมานานไม่คุ้มค่าใน
  การซ่อมแซม 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  7,500  บาท    
/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  7,500  บาท  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 (นักวิเคราะห์ฯ)  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
   1,200 x 1,200  dpi  จำนวน 1  เครื่อง  เนื่องจากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาซ่อมไป            
   3 ครั้ง ก็ยังไม่ดีข้ึน 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 7,500 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ความละเอียดในการ
    พิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi  จำนวน 1  เครื่อง   
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        5.7 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
(ประธานสภาเทศบาล) เข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการค่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว   

 ตั้งไว้  40,000  บาท  คงเหลือ 31,000 บาท โอนลด  5,000  บาท 
 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด                

  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายจ่ายค่าจัดซื ้อเครื ่องสำรองไฟฟ้า             
  ขนาด 800 VA จำนวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
  กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ทดแทนเครื่องเดิม) 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,000  บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,000  บาท  ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 (นักวิเคราะห์ฯ)  จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานกฎหมายและงานนโยบายและแผน ขนาด 800 VA 
   จำนวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องสำรองไฟฟ้า เพ่ือใช้ในงานกฎหมายและงานนโยบายและแผน ขนาด 800 VA 
   จำนวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่      5.8 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ประธานสภาเทศบาล)     ฝ่ายประจำ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,700,000 บาท คงเหลือ   
   998,117  บาท โอนลด  35,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด             
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน  รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์  เพื่อจ่ายเป็น          
  ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน  7  ตัว ราคาตัวละ  5,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน  
  เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. ขนาด กว้าง x ลึก x สูง  ไม่น้อยกว่า 63 x 52 x86 เซนติเมตร 
2. มีแผ่นรองเขียน สามารถยกข้ึน-ลงได ้

 3. มีโครงขาเหล็ก  
 4. พับเก็บได้   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  35,000  บาท  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  35,000  บาท  ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ 
 (นักวิเคราะห์ฯ)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน  7  ตัว ราคาตัวละ  5,000  บาท  สำหรับ 
   หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
   บางเป้า 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 35,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เก้าอ้ีเลคเชอร์ จำนวน  7  ตัว ราคาตัวละ  5,000  บาท   
 
 
 
 
 
 
 



-19- 
 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร     กองคลงั ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
(เลขานุการสภาฯ) 5.9 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน พนักงาน ปรากฏใน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลงั ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท                            
   คงเหลือ 880,660.-บาท โอนลด 22,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
   จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และ
   ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563(เพื่อใช้ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์  
   หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0013) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  22,000  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง        
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
   คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่       มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.10 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
(เลขานุการสภาฯ) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท  
   คงเหลือ 858,660.-บาท โอนลด 8,900.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork 
   แบบที่ 1  จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
   การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563               
   (เพื่อใช้ทดแทนเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0067) 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 8,900.-บาท 
 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  8,900  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1   
   จำนวน 1 เครื่อง 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    6 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       1 เสียง(นายสุพัฒน์ฯ) 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 8,900 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบท่ี 1  จำนวน 1 เครื่อง 

นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.11 โอนลด งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ 
(เลขานุการสภาฯ) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงาน คลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท                            
   คงเหลือ 849,760.-บาท  โอนลด 5,800.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
   คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563(เนื่องจากเครื่องสำรองไฟมีไม่เพียงพอ 
   ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน)   
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5,800.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  5,800  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
 งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
 

/นายสุทัศน์ฯ... 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 5,800 บาท ขออนุมัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.12 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
(เลขานุการสภาฯ)       ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั ้งไว้ 1,985,920. -บาท                 
   คงเหลือ 843,960.-บาท โอนลด 11,800.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน 2 ตู้ 
   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563(เพื่อใช้ใน
   การจัดเก็บเอกสาร) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,800.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  11,800  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
 งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 11,800 บาท ขออนุมัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.13 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ
(เลขานุการสภาฯ) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท คงเหลือ  
   843,160.-บาท โอนลด 12,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต
   จำนวน 2 ตัว จัดซื ้อตามราคาท้องถิ ่น (เพื ่อใช้ทดแทนโต๊ะทำงาน หมายเลขครุภัณฑ์             
   420-56-0271 และรองรับบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   12,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

/ในระเบียบ... 
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   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  12,000  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
 งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        มติท่ีประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000 บาท ขออนุมัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.14 โอนลด งบบุคลกร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ปรากฏ 
(เลขานุการสภาฯ) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 1,985,920.-บาท คงเหลือ  
   820,160.-บาท โอนลด 12,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ จำนวน 4 ตัว จัดซื้อ
   ตามราคาท้องถ่ิน (เพื่อใช้ทดแทนเก้าอี้พนักพิงต่ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-56-1260   
   หมายเลขครุภัณฑ์ 401-56-1258 หมายเลขครุภัณฑ์ 401-59-1270 และรองรับบุคลากร
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาล การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  12,000  บาท เพื่อจ่าย
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ จำนวน 4 ตัว 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
 งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่         มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เก้าอ้ีพนักพิงต่ำ จำนวน 4 ตัว 
 
 
 
 

/นายวรัศกรณ์... 
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นายวรัศกรณ์ สุดสาคร  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
(เลขานุการสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี ้
   5.15 โอนลด งบดำเนินงาน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบางเป้าคัพ ตั้งไว้ 130,000.-บาท 
   คงเหลือ 105,000.บาท โอนลด 22,000.-บาท 
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 
   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตร รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย  
   ขนาดถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จำนวน 1 เครื ่อง จัดซื ้อตามราคาท้องถ่ิน               
   เป็นเงิน 22,000.-บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 22,000.-บาท 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา  
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
   งบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ   
   คุณภาพ เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม  
   2563 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค                        
   โควิด19(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) 
   ข้อ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด 
   คำนิยาม “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
   และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประกอบหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนา
   ท้องถ่ินให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ 
   จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื ่อประชาชนได้ใช้/ร ับประโยชน์                    
   จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน ดังนั้นการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในการ
   ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นเครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื ่องพ่นยาฆ่า                
   เชื้อโรค มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่              
   จึงไม่ต้องนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นางสมใจ เป้าทอง  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสมใจ เป้าทอง ผู ้อำนวยการกอง 
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  22,000  บาท เพื่อจ่าย
   เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ขนาดถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร   
   จำนวน 1 เครื่อง ตามนโยบายของผู้บริหาร 
 
 
 

/นายสุทัศน์ฯ... 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    6 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       1 เสียง(นายสุพัฒน์ เทพทวี) 
 งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่         มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000 บาท ขออนุมัติจัดซื้อ
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องพ่นละอองฝอย ขนาดถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.16 สำนักปลัดเทศบาล  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  เนื่องจาก 
(เลขานุการสภาฯ) คำช้ีแจงงบประมาณมีคลาดเคลื่อน   

 ข้อความเดิม แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
  ความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
  สาธารณูปโภค  ค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรเพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรภายใน 
  เขตเทศบาลตำบลบางเป้า จำนวน  3  จุด  จุดที่ 1 สามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  บ้านควนทองสีห์  จุดที่  2  ทางเข้าโรงพระ หมู่ที่ 4  และจุดที่  3 หน้าสหมิตรชอปปิ้งมอลล์ 
  หมู่ที่ 4  เป็นแบบสแตนเลส  ขนาดไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี   
  ขนาด  3  นิ้ว  สูง  0.30  เมตร  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  หน้า  57  ข้อ  2 

 ข้อความใหม่ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค                
   ค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังกระจกโค้งจราจรภายในเขตเทศบาลตำบล
   บางเป้า  จำนวน  3  จุด  จุดที่  1  สามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน 
   ทองสีห์  จุดที่ 2 ทางเข้าโรงพระ หมู่ที่ 4  และจุดที่ 3 หน้าสหมิตรชอปปิ้งมอลล์ หมู่ที่ 4 
   กระจกโค้งแบบสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว  เสาเหล็กอาบ 
   สังกะสี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  ตัดตีนด้วยสีดำความสูงไม่น้อยกว่า  
   0.30  เมตร  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565)  หน้า  57  ข้อ  2 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   พ.ศ. 2563   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
   เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
น.ส.สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ  เนื่องจากคำช้ีแจงงบประมาณมี
(นักวิเคราะห์ฯ)  คลาดเคลื่อน จากที่บรรจุเทศบัญญัติไปแล้วมีข้อผิดพลาด ซึ่งได้แนบไปในหนังสือเชิญ 
   ประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาได้ค่ะ    
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         อนุมัต ิ    7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ       - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
  

/นายวรัศกรณ์... 
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นายวรัศกรณ์ สุดสาคร 5.17 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมตคิณะรัฐมนตรี 
(ประธานสภาเทศบาล) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
   1.หนังสืออำเภอกันตัง ที่ ตง 0023.7/ว240 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขอ 
   ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น  เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนญุาต
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
   2.หนังส ือการประปาส่วนภูม ิภาคสาขากันตัง ที ่ มท 55520-21/860 ลงวันที่                        
   22 มิถุนายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นและมติสภาของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงด้วยครับ 
นายโชคชัย  รอดรักษา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโชคชัย  รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ตามที่การประปา ขอให้พื้นที่บริเวณใต้สะพานบนไส ด้วยกฎหมายแล้ว จะเข้าพื้นที่ได้ต้อง
   ผ่านมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เพื่อการประปาส่วนภูมิภาค จะนำไป 
   ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ.2484 
   และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ต่อไป 
  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         เห็นชอบ    7 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่
นายโชคชัย  รอดรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายโชคชัย รอดรกัษา ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  ขออนุญาตแจ้งข่าวดีให้ทราบ ตามหนังสือองค์การบรหิารส่วนตำบลคลองชีล้อม ที่ ตง  
   73003/389 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2564 เรื่องแจ้งการให้บริการใช้น้ำประปาหมูบ่้าน 
   หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม ได้รับงบประมาณ          
   ภัยแล้งเพิ่มเติม ประจำปี 2563 ตามโครงการแผนงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ
   ภัยแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างระบบหมู่บ้านพร้อม
   ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โครงการดังกล่าว
   มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับตำบลบางเป้า ซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชน จำนวน 4 ครัวเรือน 
   อาศัยอยู่แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของตำบลบางเป้า ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับ
   การอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบล   
   คลองชีล้อม ไม่ขัดข้องและยินดีให้ทางชาวบ้านใช้น้ำประปาดังกล่าวได้ โดยเทศบาลตำบล
   บางเป้าจะต้องดำเนินการขอใช้น้ำตามระเบียบต่อไปและทางเทศบาลตำบลบางเป้าเป็น 
   ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรบัการวางท่อเมนต์ ท่อ GS สำหรับ ลอดข้ามถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็ก รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากหอถังประปาหมู่บ้านไปยังบ้านเรือนของ 
   ประชาชน จำนวน 4 ครัวเรือน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/เรื่องน้ำ... 
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   -เรื่องน้ำท่วมขัง ตอนนี้พนักงานทำงานไม่ทัน ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทำหนังสือมา
   เพราะจะได้จัดตารางการทำงาน ตอนนี้มีงานไฟฟ้ากับงานขุดลอกคู ซึ่งงานมาพร้อมกัน              
   จึงอยากให้มีการแจ้งมาก่อน ครับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
นายละดม  เช้ือช่วย  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ จากการประชุมที่ผ่านมาเรื่องการช่วยเหลือการมอบ
(นายกเทศมนตรี)  (ถุงยังชีพ) เครื่องบริโภคเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
   คุณภาพชีวิต กรณีได้รับ ผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
   ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สำหรับผู้กักกันตน จำนวน 86 ถุง คาดว่า จะดำเนินการ
   แจกจ่ายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง
   หนึ่ง                                                                 
   - เรื่องการออกไปพบปะประชาชนหรอืไปแจกจ่ายถุงยงัชีพให้กับผู้กักกันตน ขอให้ระมัด 
   ระวังตนเองใหม้าก เว้นระยะห่าง  
   -ฝากไปยังกองช่าง เรื่องทางเท้า ถนน หมู่ที่ 4 น้ำขังถนนระหว่างตลาดนัด จะทำอย่างไร 
   เพราะตอนน้ีชาวบ้านเดือดร้อน ให้ดำเนินการได้เลยครับ 
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนนี้คูระบายน้ำ หมูท่ี่ 4 ได้ดำเนินการเสรจ็ 
   เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ นำรถไปฉีดน้ำล้างคูระบายน้ำอาจจะมีทรายติดอยู่ ให้ทาง 
   ผู้รบัผิดชอบดำเนินการด้วย 
     
เลิกประชุมเวลา  10.50 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)       วรัศกรณ์  สุดสาคร 

        (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

(ลงช่ือ)  ตรีจักร  รักราวี        ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ)   ชัยวัฒน์  เขาพรง    กรรมการ 
        (นายตรีจักร  รักราวี)               (นายชัยวัฒน์  เขาพรง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 
 

               (ลงช่ือ)    ชลิน  อ่อนเกลี้ยง      กรรมการ/เลขานุการ 
(นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
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 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได ้ร ับรองรายงานการประชุมน ี ้  ในการประชุมสม ัย สาม ัญ สม ัยที่  2                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


