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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564 
วันจันทร์ ที่  30 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาลหลกัเมอืงท่า เทศบาลตำบลบางเป้า 
******************* 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ     

มติที่ประชุม            

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม             

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

มติที่ประชุม          

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอใหม ่
   4.1 ญ ั ตต ิ เ สนอร ่ า ง เทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ าย  ประจำป ี งบประมาณ                         
   พ.ศ.2565  
   ข้ันรับหลักการ(วาระที่ 1) 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543      
   ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถ่ินและการ 
   พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา ท้องถ่ินปรึกษาใน 
   หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่   
   หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว    
มติที่ประชุม            
   4.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติ   
           งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน                  
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 103(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมี จำนวนไม่น้อย 
   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
มติที่ประชุม             
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   4.3 ญัตติการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไข 
   เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ             
   รวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ           
   คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนด 
   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
   ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง   
   ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
   เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 
   สภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
มติท่ีประชุม             

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

  นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า               
ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงลายมือชื ่อซึ ่งไว้มีสมาชิก  เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด 12 คน มีผู ้มาประชุมครบองค์ประชุม                          
ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 

  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
(ประธานสภาเทศบาล) ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัย
   สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผม
   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ เพื่อดำเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ -ไมม่ ี
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
(ประธานสภาเทศบาล)  2.1 รายงานการประชุมสมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  

 2564 ยกไปรับรองในคราวประชุมรอบถัดไปเนือ่งจากยังไมแ่ล้วเสร็จ เพราะว่าเทศบาล 
 ตำบลบางเป้าปิดทำการติดกันหลายวัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม(ไมม่ี) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเพื่อทราบ 
(ประธานสภาเทศบาล) 4.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ                         
   พ.ศ.2565  
   ข้ันรับหลักการ(วาระที่ 1) 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2543      
   ข้อ 25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถ่ินและการ 
   พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบญัญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา ท้องถ่ินปรึกษาใน 
   หลักการแห่งร่างข้อบญัญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติน้ันหรือไม่   
   หากมสีมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ใหล้งมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   ได้อภิปรายในเรือ่งนั้นพอสมควรแล้ว 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าช้ีแจงด้วยครับ 
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นายละดม  เชื้อช่วย  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหาร
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า)  ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางเป้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางเป้า จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบาย              
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 1.สถานะทางการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั ่วไป  ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ว ันท ี ่  20 ส ิงหาคม พ.ศ.2564                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงินฝาก ดังนี ้       
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,610,762.16 บาท     
  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 84,765,126.12 บาท      
     1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 15,871,246.82 บาท     
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ  รวม 1,360.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     2.1 รายรับจริง จำนวน 52,829,893.83 บาท ประกอบด้วย     
  หมวดภาษีอากร     จำนวน      114,987.40  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน      417,768.18  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน      258,245.32  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน      317,430.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน      311,917.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จำนวน          2,800.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน   24,490,741.93 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน   26,916,004.00 บาท 
     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 228,910.00 บาท        
     2.3 รายจ่าย จำนวน 44,057,291.55 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง      จำนวน  14,793,346.90  บาท 
  งบบุคลากร     จำนวน  15,451,774.00   บาท 
  งบดำเนินการ     จำนวน  11,932,035.65  บาท 
  งบลงทนุ     จำนวน     643,135.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน     จำนวน   1,237,000.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น     จำนวน    0.00  บาท 
     2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 228,910.00 บาท 
     2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,016,400.00 บาท 
     2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,329,070.75 บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนเงิน 56,000,000 บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
  ด้านบริหารท่ัวไป 
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 14,874,200 บาท 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,397,000 บาท 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   - แผนงานการศึกษา ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 7,492,000 บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 4,663,300 บาท 
    - แผนงานสังคมสงเคราะห์ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 30,000 บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,796,000 บาท 
   - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,283,300 บาท 
   - แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย 
    จำนวน 928,000 บาท  
  ด้านเศรษฐกิจ 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5,517,000 บาท 
   - แผนงานการเกษตร ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 90,000 บาท 
  ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
   - แผนงานงบกลาง ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย จำนวน 17,929,200 บาท   
 รายละเอียดต่างๆท่านสมาชิกสภาเทศบาล สามารถเปิดอ่านได้ตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมสภาเทศบาล และผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงยอดเงินสะสม สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านอาจจะมี
ความสงสัย จึงขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า หัวหน้าส่วนราชการและผู ้เข้าร่วมประชุม              
ทุกท่าน ดิฉันนางมะลิวัลย์ บุญจำเนียร ผู ้อำนวยการกองคลัง ขอเรียนว่า เงินสะสม มาจากไหนบ้าง เนื ่องจาก                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีให้บันทึกบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ให้มีการบันทึกสินทรัพย์ผลักเข้าเงินสะสม 
ดังนี ้
 1. สินทรัพย์ต่างๆของเทศบาลทั้งหมด  จำนวนเงิน  66,135,957.42-บาท 
 2. รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี   จำนวนเงิน        97,491.00.-บาท 
และเงินสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 18,531,677.70.-บาท ทำให้เงินสะสม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 
2564 มียอดรวมจำนวนทั้งสิ้น 84,765,126.12 บาท จากบัญชีแยกประเภท 
นายละดม  เชื้อช่วย   กระผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                 
นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า  พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลเพ ื ่อลงมต ิในวาระท ี ่  1 ขั ้นร ับหล ักการครับ                       
    รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565  และร ่ างประมาณการค ่าใช ้จ ่ายโครงการก ่อสร ้างประกอบ                         
    ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงเรื่องข้อกฎหมาย ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 นายวรัศกรณ์  สุดสาคร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน                  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติน้ันหรือไม่  หากมีสมาชิก
สภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้อภิปราย  ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ให้
ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ขอเชิญครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ จะ
อภิปรายหรือไม่ครับ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 
ท่ีประชุม -ไม่มี 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ต่อไปเป็นข้ันตอนการรับหลักการซึ่งการลงคะแนนจะเป็นการยกมือโดยเปิดเผย 
(ประธานสภาเทศบาล) ความเห็นของที ่ประชุมตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม จะแบ่งออกเป็น                        

3 ประเด็น คือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ดังนั้นกระผมจะสอบถามสมาชิกสภา
เทศบาล จำนวน 3 ครั้ง  

 ครั้งที่ 1 ท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตำบลบางเป้า โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  11 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 คน(ประธานสภาเทศบาล) 
 มีมติรับหลักการ เวลา 10.20 น. 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ มติที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลบางเป้า ครั้งนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล) ตำบลบางเป้า เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีมติรับรอง       

11 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 ราย เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้มีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเป็นอันว่า 

 มต ิท ี ่ประช ุมร ับหล ักการร ่างเทศบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ี  2565                          
เวลา 10.20 น. 

ท่ีประชุม  รับทราบ                                     
 นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  4.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติ   
 (ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
   แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103(1) คณะกรรมการสามัญ   
   ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นเสนอรายช่ือ                    
   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า 
   สองคน 
   ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินครั้งแรก ให้เป็น 
   หน้าที่ของเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน 
   ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะกำหนดนัดประชุมเมือ่ใด ให้แจ้งผูบ้รหิาร                   
   ท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าย่ีสบิสี่
   ช่ัวโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
(ประธานสภาเทศบาล)    ต่อไปขอเชิญคุณตรีจักร  รักราวี 
นายตรีจักร  รักราวี  เร ียนประธานสภาฯที ่เคารพกระผมนายตรีจักร  ร ักราวี ขอเสนอนายชลิน             
(สมาชิกสภาเทศบาล)  อ่อนเกลี้ยง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่ม ีขอมติท ี ่ประชุมให้             
(ประธานสภาเทศบาล) นายชลิน อ่อนเกลี้ยง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายบุญยอง  ศรีประสิทธ์ิ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายบุญยอง ศรีประสิทธิ์  ขอรับรอง
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายชลิน อ่อนเกลี้ยง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นางสาววรรณิภา กันตังพันธ์ุ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันนางสาววรรณิภา กันตังพันธุ์ ขอรับรอง
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายชลิน อ่อนเกลี้ยง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
 นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายชลิน อ่อนเกลี้ยง เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 1 
    ต่อไปเชิญนายชลิน อ่อนเกลี้ยง 
นายชลิน อ่อนเกลี้ยง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายชลิน อ่อนเกลี้ยง ขอเสนอนายชัยวัฒน์              
(สมาชิกสภาเทศบาล) เขาพรง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่ม ีขอมติท ี ่ประชุมให้             
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายชัยวัฒน์ เขาพรง เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายสัมพันธ์ สงค์คด  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสัมพันธ์ สงค์คดขอรับรอง            
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายชัยวัฒน์ เขาพรง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2    
นายสุพจน์ สุขด้วง  เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายสุพจน์ ส ุขด้วง ขอรับรอง                                    
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายชัยวัฒน์ เขาพรง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายชัยวัฒน์ เขาพรง เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2 
     ต่อไปเชิญนายชัยวัฒน์ เขาพรง 
นายชัยวัฒน์ เขาพรง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายชัยวัฒน์ เขาพรง ขอเสนอนายตรีจักร          
(สมาชิกสภาเทศบาล) รักราวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่ม ีขอมติท ี ่ประชุมให้             
(ประธานสภาเทศบาล) นายตรีจักร รักราวี เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
นายสุพัฒน์ เทพทวี  เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายสุพัฒน์ เทพทวี  ขอรับรอง               
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายตรีจักร รักราวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3    
นายอับดุลยะมาท ชาชา  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายอับดุลยะมาท ชาชา ขอรับรอง   
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายตรีจักร รักราวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายตรีจักร รักราวี เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3 
    ต่อไปเชิญนายสัมพันธ์ สงค์คด 
นายสัมพันธ์ สงค์คด  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายสัมพันธ์ สงค์คด ขอเสนอนายบุญยอง             
(สมาชิกสภาเทศบาล) ศรีประสิทธ์ิ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 4 อีกหรือไม่ หากไม่ม ีขอมติท ี ่ประชุมให้             
(ประธานสภาเทศบาล) นายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 

/นาย... 
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นายสุพัฒน์ เทพทวี  เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายสุพัฒน์ เทพทวีขอรับรอง                   
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4    
นายสมหมาย เป้าทอง  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมหมาย เป้าทอง ขอรับรอง                
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 4 
    ต่อไปเชิญนายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ 
นายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพกระผมนายบุญยอง ศรีประสิทธิ์ ขอเสนอนายสุพฒัน์             
(สมาชิกสภาเทศบาล) เทพทวี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ผู ้ใดจะเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 5 อีกหรือไม่ หากไม่ม ีขอมติท ี ่ประชุมให้             
(ประธานสภาเทศบาล) นายสุพัฒน์ เทพทวี เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
นายตรีจักร รักราวี  เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายตรีจักร ร ักราวี ขอร ับรอง                   
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายสุพัฒน์ เทพทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5    
นายผิน บุญพรหม  เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายผิน บุญพรหม ขอรับรอง                
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายสุพัฒน์ เทพทวี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่านายสุพัฒน์ เทพทวี เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 5     
   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 5 ท่าน เป็น  
   คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ประกอบด้วย 
    1.นายตรีจักร รักราวี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    2.นายชัยวัฒน์ เขาพรง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    3.นายชลิน อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    4.นายบุญยอง ศรีประสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    5.นายสุพัฒน์ เทพทวี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี ่ 4.3 ญัตติการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณ            
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งข้อกฎหมาย 
   ข้อพิจารณา ครับ 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ
   ในการพิจารณาวาระที่สองใหก้ำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
   นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้  
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนด 
   ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
   ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินกำหนดตามวรรคหนึ่ง   
   ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 
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   เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน  
   คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก 
   สภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดร้ับ
(ประธานสภาเทศบาล) ไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ควรกำหนดแปรญัตติควร
   กำหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอ 
นายสุพจน์ สุขด้วง  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสุพจน์ สุขด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาเทศบาล) ตำบลบางเป้า  
   ขอเสนอวาระที่ 2 ในวันที่ 13 กันยายน 2564  
   และขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาย่ืนคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน  
   1.วันพุธ  ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   2.วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   3.วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ช่ัวโมง 
   โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ตามที่ท่านสุพจน์ สุขด้วง เสนอมามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใด            
(ประธานสภาเทศบาล) เสนอ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญนายชลิน  อ่อนเกลี้ยง 
นายชัยวัฒน์ เขาพรง  เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ผมนายชลิน  อ่อนเกลี้ยง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอรับรอง ตามที่นายสุพจน์ สุขด้วง เสนอมาครับ 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่   เชิญนายตรีจักร  รักราวี ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  เร ียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู ้ทรงเกียรติ ผมนายตรีจักร  ร ักราวี              
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอรับรอง ตามที่นายสุพจน์ สุขด้วง เสนอมาครับ 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่   เป็นอันว่ากำหนดวันแปรญัตติ มีกำหนด 3 วัน ดังนี ้
(ประธานสภาเทศบาล)  1.วันพุธ  ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
    2.วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
    3.วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
   รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ช่ัวโมง 
   ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขร่างเทศบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น 
   หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และให้เสนอต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติ 
   โดยยื่นได้ที่งานเลขานุการสภา สำนักปลัดเทศบาล ส่วนในการประชุมร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที ่ 2 และวาระที ่ 3 นั้น               
   ขอนัดประชุมเพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 
   เทศบาล ตำบลบางเป้า 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
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นายวรัศกรณ์  สุดสาคร ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 
(เลขานุการสภาเทศบาล) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ในวาระนีส้มาชิกสภาเทศบาลทา่นใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ขอเชิญเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัท เอส.อี.เอเพาเวอร์จำกัด นำเสนอโครงการฟื้นฟู
(ประธานสภาเทศบาล) สิ่งแวดล้อมจากของเสียเพื่อพลังงานสะอาดสู่ชุมชน จังหวัดตรัง 
นายคณาวิทย์ แก้วทอง   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายคณาวิทย์ แก้วทอง มาจากสำนักงาน

บริษัท เอส.อี.เอเพาเวอร์จำกัด ผมขอขอบคุณท่านายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า และที่
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี ้ ท ี ่ให ้โอกาสผมและทีมงานเข้ามานำเสนอโครงการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมจากของเสียเพื่อพลังงานสะอาดสู่ชุมชน จังหวัดตรัง เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ
ได้ทำการศึกษา เพื่อพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 

  1. เพื ่อลดพื้นที ่ฝังกลบขยะเดิมของ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและหน่วยงาน
ภาคเอกชนภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางบก,ทาง
ทะเล, พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเดิมเป็นสวนสาธารณะและเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน 

 2. เพื ่อรับขยะและบรรจุขยะจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและ
หน่วยงานภาคเอกชนภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาจำกัดโดยไม่คิดมูลค่าในการ
กำจัดขยะ 

  3.เพื่อนำผลพลอยได้จากการกำจัดขยะเปลีย่นเปน็พลังก๊าซไปผลิตกระแสไฟฟ้าและบรรจถัุง
แก๊สหุงต้ม จำหน่ายภายในครัวเรือนของชุมชน 

 4.เพื ่อลดปัญหาจากขยะพลาสติก ซึ ่งกำจัดยากและย่อยสลายใช้เวลากว่า 420 ปี โดย
เทคโนโลยี Plassma Gasification นี้เป็นเทคโนโลยีใช้กำจัดขยะจากพลาสติกที่ดีที่สุดใน
โลก   

   โดยโครงการจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี นอกจากนี้แล้ว
ยังมีโครงการเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม(CSR) เช่น การพัฒนากองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตร
หลานของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตรัง การติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ พื้นที่ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลและเทศบาล การพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์แก่
สาธารณชนในโอกาสสำคัญ เช่นงานวันเด็ก การสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา การปลูกป่าต้น
น้ำ การแข่งขันฟุตบอล อบต.คัพ ฯลฯ ขณะเดียวกัน บริษัท เอส.อี.เอเพาเวอร์จำกัด ได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมการจัดทำประชาพิจารณ์ ซึ่งโครงการนี้จะก่อสร้างโรงงานกำจัด
ขยะและผลพลอยได้จากการกำจัดในบริเวณพื้นที่โรงงานกำจัดขยะ ณ ตำบลคลองชีล้อม 
ตำบลบางเป้า ,ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  ระบบพลาสม่า(Plassma) คือ เป็นระบบที่ไม่ใช่การเผาขยะ เป็นระบบใช้ความร้อนจาก
ไฟฟ้ามาอบขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกให้สลายตัวกลายเปน็แก๊สแล้วนำแก๊สนั้นมาทำความ
สะอาด ด้วยเครื่องกรองแล้วจึงนำไปปั่นกระแสไฟฟ้าและบรรจุถังแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน                                      

นายละดม  เช้ือช่วย   ตามที่ตัวแทนได้กล่าวถึงที่มาของโครงการฯจากเอกสารที่ทุกท่านได้รับ และจาก                
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า) พาวเวอร์พอย ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ลองวิเคราะห์ดูว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
          บ้าง และขอให้ท่านกรอกแบบสอบถามด้วยครับ  
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เลิกประชุมเวลา  11.40 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 
 
 
  

 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่  3                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


