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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
วันศุกร์ ที่  13 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 

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

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ     
มติที่ประชุม            
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
มติที่ประชุม            
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
มติที่ประชุม          
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565  ไม่สามารถนำเสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อสภาเทศบาล ได้ทัน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

 ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้ว ยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง                
            ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 24 ในกรณีที ่คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า                 
   ไม่สามารถจะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ได้ทันภายใน 
   วันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบโดยอาจกำหนดระยะ
   เวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถ่ินเพื่อให้ 
   ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบด้วย 
   ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให ้ร ่างงบประมาณรายจ ่ายประจำปีสามารถใช้ บังค ับได ้ท ันในวันเริ่ม                
   ต้นปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม          
   4.2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2564   
   จำนวน 7 โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

  ข้อกฎหมาย  
  1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                          

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด4 ข้อ 21 การ
แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารทอ้งถ่ิน เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบดดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

 2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่ 28 
พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม            
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ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพจิารณา 
   5.1 ขอความเห็นชอบจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคาดหมายว่าจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

  ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง                
            ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 24 ในกรณีที ่คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า                 
   ไม่สามารถจะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ได้ทันภายใน 
   วันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบโดยอาจกำหนดระยะ
   เวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถ่ินเพื่อให้ 
   ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบด้วย 
   ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให ้ร ่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช ้บ ังค ับได ้ท ันในวันเริ่ม                
   ต้นปีงบประมาณ  

มติที่ประชุม          

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี  
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชมุ เวลา 10.00 น. 

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

  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ ้นทำหน้าที ่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับต่อไป 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเปา้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ -ไมม่ ี

  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้างครับ  
    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม(ไม่ม)ี 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565  ไม่สามารถนำเสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อสภาเทศบาล ได้ทัน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

  ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง                
            ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 24 ในกรณีที ่คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า                 
   ไม่สามารถจะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ได้ทันภายใน 
   วันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบโดยอาจกำหนดระยะ
   เวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถ่ินเพื่อให้ 
   ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบด้วย 
   ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให ้ร ่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช ้บ ังค ับได ้ท ันในวันเริ่ม                
   ต้นปีงบประมาณ 
   ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีตำบลบางเป้าช้ีแจงด้วยครับ 
 
 
 

/นาย... 
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นายละดม  เช้ือช่วย  เรียนประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องจากการจัดทำร่าง
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า)  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างการ
   จัดเตรียมเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย การก่อสร้างอาคารเครื่องจักรกล ให้เป็นห้องเกบ็
   ของ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  4.2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2564   
   จำนวน 7 โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

  ข้อกฎหมาย  
  1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                          

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด4 ข้อ 21 การ
แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารทอ้งถ่ิน เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบดดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมแจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

 2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่ 28 
พฤษภาคม 2564 

นางสาวสุพิชชา ลีลาเมธวัฒน ์ เรียนประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ มีการแก้ไขแผนงาน จำนวน 7 โครงการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 7 โครงการ ดังนี ้
    1.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เดิมอยู่ใน
    แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ขอแก้ไขเป็น แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    2.โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ 
    รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เดิมอยู่ในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
    ขอแก้ไขเป็น แผนงานการเกษตร 
    3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผุ้สูงอายุจังหวัดตรัง เดิมอยู่ใน 
    แผนงานสร้างคาวมเข็มแข็งของชุมชน ขอแก้ไขเป็น แผนงานการศาสนา  
    วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.โครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”             
    เดิมอยู่ในแผนงานสาธารณสุข ขอแก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน 
    5.โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน เดิมอยู่ใน แผนงาน
    บริหารทั่วไป ขอแก้ไขเป็น แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
    6.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค เดิมอยู่ใน แผนงานสาธารณสุข     
    ขอแก้ไขเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    7.โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและชุมชน เดิมอยู่ใน
    แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอแก้ไขเป็นแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเพื่อพิจารณา 
(ประธานสภาเทศบาล) 5.1 ขอความเห็นชอบจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคาดหมายว่าจะเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

  ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา 
   - ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครอง                
            ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 24 ในกรณีที ่คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า                 
   ไม่สามารถจะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถ่ิน ได้ทันภายใน 
   วันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้สภาท้องถ่ินทราบโดยอาจกำหนดระยะ
   เวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สภาท้องถ่ินเพื่อให้ 
   ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถ่ินรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบด้วย 
   ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให ้ร ่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช ้บ ังค ับได ้ท ันในวันเริ่ม                
   ต้นปีงบประมาณ  
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเป้า 
นายละดม  เช้ือช่วย  เรียนประธานสภาทีเ่คารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เนื่องจากการขณะนี้อยู่
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า) ระหว่างจัดทำร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ผมจงึเสนอขอความเห็นชอบจะเสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคาดหมายว่าจะเสนอร่างเทศบญัญัติงบประมาณ  
   รายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกำลัง
   จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย การก่อสร้างอาคารเครื่องจกัรกล ให้เป็นหอ้งเก็บของ 
   ดังนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565  
   สามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่ม ต้นปีงบประมาณ ผมจึงขอความเห็นชอบจากสมาชกิสภา
   เทศบาลทุกท่านครับ 

นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว  
นายสุทัศน์ ซ่วนซี่        ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติท่ีประชุม         เห็นชอบ    11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง 
  งดออกเสียง   1      คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ในวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะสอบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ถามบ้างหรือไม ่
นายสุพัฒน์  เทพทวี   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสุพัฒน์ เทพทวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางเป้า เขต 2 ผมฝากถึงกองช่าง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก 

ตอนนี้มีไม้มาขวางทางน้ำที่ปากท่อ ทำให้น้ำไหลผ่านได้ยาก ฝากถึงกองช่าง นำรถหน้าตัก-
หลังขุด เข้าไปดำเนินการให้ด้วยครับ และเรื่องที่ 2 ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อรถแมคโคร 
ตัวเล็ก เพื่อไว้ใช้งานขุดลอกคูคลอง ครับ ฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ด้วยว่า
แล้วแต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ผมเพียงแต่เสนอแนะครับ 

 
 

/นาย... 
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นายโชคชัย  รอดรักษา  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายโชคชัย รอดรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง          
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ตามที่ท่านสุพัฒน์  เทพทวี กล่าวมาเรื ่องน้ำหลาก หรือว่าเพรื ่องอะไรตามที่จะให้ทาง              
   กองช่างเข้าไปดำเนินการให้นั้น ท่านสามารถเข้ามาเขียนแบบคำร้อง ได้ที่กองช่าง ไม่ว่าจะ
   เป็นเรื่องไฟฟ้า,ถนน,คูระบายน้ำ ฯลฯ ผมจะได้เสนอเอกสารให้ท่านรองนายกเทศมนตรี  
   คือท่านนิติธรรม  ดำสุด เป็นผู้อนุมัติก่อนที่จะไปดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ท่านได้ดูแลกำกับ               
   การปฏิบัติราชการของกองช่าง ครับ 
 
นายละดม  เช้ือช่วย  ตามที่ท่านสุพัฒน์  เทพทวี เสนอในที่ประชุมเรื่องการจัดซื้อรถแมคโครตัวเล็กหรือ
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า) ให้เข้าแผนเอาไว้นั้น เมื่อมีเงินแล้วค่อยซื้อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งสามารถ 
   ช่วยเหลือประชาชนได้เยอะ ขนาด B20 หรือ B30 ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่นำเข้าแผนไว้ เมื่อมี
   งบประมาณจะได้จัดซื้อ ผมก็เห็นชอบด้วยในเรื่องนี้ ผมขอขอบคุณท่านสุพัฒน์  เทพทวี                
   ที่เสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมครับ และฝากถึงกองช่างให้ดูเรื่องห้องประชุมศาลหลักเมืองท่า 
   เพราะฝ้ามีรอยรัว่หลายจุดแล้ว เดี๋ยวจะผุพังไปมากกว่านี้ ให้ทางกองช่างดำเนินการด้วย 
   ติดต่อ ช่างเข้ามาดูด้วยเพราะไม่ทราบว่ามีกระเบื้องแตกหรือไม่ครับ  
 
เลิกประชุมเวลา  10.40 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 
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 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้ร ับรองรายงานการประชุมนี ้ ในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 12                     
ครั้งที่...-..../......-.......... เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2554 
 

 
                                        (ลงช่ือ)            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   
 


