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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ ที่  21 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
******************* 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. นางสาวรัตนา  ผลเงาะ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า  
มติที่ประชุม            
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ  
       สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564      
มติที่ประชุม          
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
มติที่ประชุม          
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือทราบ 
   4.1 รายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564  
   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
   ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง( ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ 
   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
   เสนอต่อสภาท้องถิ ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  พร้อมทั ้งประกาศผลการ                  
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผย                   
   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 
   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม            
   ของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6  
   พฤศจิกายน 2562 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ               
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม            
   ข ้อ 29 (3) และข ้อ 30 (5) ของระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำ                
   แผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 2548 และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม                      
   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ หนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคม           
   ของทุกปี น ั ้น กรอบระยะเวลาดังกล ่าวให ้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล                     
                      แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั ้งนี ้สภาท้องถิ ่นและ                   
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ 
   ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
มติที่ประชุม          

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเพ่ือพิจารณา 
 5.1 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มติที่ประชุม             
 5.2 สำนักปลัดเทศบาล โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  5.2.1  โอนลด แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป  งบบุคลากร                   
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงาน 
   ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 77,000 บาท  โอนลด  3,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด              
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็น 
  ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ลึก 60 x  
  สูง 75 เซนติเมตร  มีชั้นวางซีพียูและคีบอร์ด  มี 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตาม 
  ราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  3,000  บาท  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          
   5.2.2 โอนลด แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป  งบบุคลากร  

 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงาน
 ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 74,000  บาท  โอนลด  4,000  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              

  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ  เพื่อจ่ายเป็น            
  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ำ หุ้มหนัง สามารถปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา 
  ท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,000  บาท    
/ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          
    5.2.3 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป  งบบุคลากร                 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงาน 
   ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 70,000  บาท  โอนลด  2,500  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด            
  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  เพื่อจ่าย 
  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  2,500  บาท    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          
 

  5.2.4 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 67,500  บาท โอนลด  4,000  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด              
  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่า              
  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 
  เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,000  บาท  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          

/5.2.5 โอนลด 
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  5.2.5 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้  126 ,000  บาท  
คงเหลือ 105,000  บาท โอนลด  22,000  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
  ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
  น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
  พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  22,000  บาท   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          

5.3 กองคลัง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         5.3.1 โอนลด แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น ตั ้งไว้ 
1,615,000 บาท คงเหลือ 1,056,463 บาท โอนลด 30,000 บาท  

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 
  ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้  ราคาตู้ละ 
  6,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  30,000  บาท   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
มติที่ประชุม          

 
5.4 การจำหน่ายหนี้สูญ ค่าน้ำประปา ปี 2555 จำนวน 138 ราย 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
หนังสือสั่งการ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ และวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มติที่ประชุม          
/5.5 การขอ... 
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 5.5 การขอความเห็นชอบในการเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน ที่อยู่ใน

เขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โครงการท่าเทียบเรือโชคชัยกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

มติที่ประชุม          
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บันทึก... 
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บันทึกการประชุม 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

  นายวิเชียร สุนธนนท์ เลขานุการเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลบางเป้า ผู้มา
ประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ให้เลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
  เรียนเชิญ นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและตรวจดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ครับ 
  นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ประธานสภาเทศบาล เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า รองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม
แล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า เพ่ือดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
(ประธานสภาเทศบาล) 1. นางสาวรัตนา  ผลเงาะ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางเป้า  
   ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล แนะนำตัวต่อสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
นางสาวรัตนา  ผลเงาะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
(ปลัดเทศบาล) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวรัตนา ผลเงาะ ปลัดเทศบาล

ตำบลบางเป้า ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  อำเภอคลองพน 
จังหวัดกระบี่ สอบได้ตำแหน่งปลัดเทศบาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งนี้  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2565 หลังจากที่สอบได้ก็ได้เล็งเทศบาลตำบลบางเป้าเป็นที่แรกที่จะมาทำงาน เพราะมี
พื้นที่อยู่ติดกับจังหวัดกระบี่ ซึ่งดิฉันคุ้นเคยพื้นที่จังหวัดตรังเป็นอย่างดี เพราะดิฉันเรียนจบ
มัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนสภาราชินี จบปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะ
พัฒนาตำบลบางเป้าร่วมกับทุกท่าน ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีได้ทำงานร่วมกับทุกท่านค่ะ 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 2.นายบุญยอง  ศรีประสิทธิ์ แจ้งลาป่วย เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมัยสามัญ  
       สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564     
   -ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความใดบ้างครับ  

    ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดรับรองโปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  รับรอง 
    
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาเทศบาล) 4.1 รายงานผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564  
   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
   ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง( ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ 
   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
    เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ                  
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผย                   
   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ 
   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
              ของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6  
   พฤศจิกายน 2562 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ               
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม            
   ข ้อ 29 (3) และข ้อ 30 (5) ของระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำ                
   แผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. 2548 และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม                      
   (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ หนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคม           
   ของทุกปี  น ั ้น กรอบระยะเวลาดังกล ่าวให ้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล                     
                      แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั ้งนี ้สภาท้องถิ ่นและ                   
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ 
   ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
นายละดม  เชื้อช่วย  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า กระผมขอสรุปผลการดำเนินงานตาม 
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า) แผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลบางเป้า ประจำปี 2564 ตั ้งแต่เดือน                

ตุลาคม 2863 - กันยายน 2564 จำนวน 94 โครงการ 
 สรุปโครงการ ปี 2564 ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 โครงการ(ร้อยละ 32.65) 
 -โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน   2 โครงการ(ร้อยละ   2.04) 
 -โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ(ร้อยละ  65.31) 
 -โครงการที่ยกเลิก  จำนวน   -  โครงการ(ร้อยละ  ) 
 การใช้จ่ายงบประมาณ  

โครงการที่ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว 32 โครงการ จำนวนเงิน 21,053,132 
บาท หน้า 17-19 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 2,260,000 บาท 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมงานระบายน้ำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที ่ 6 

งบประมาณตั้งไว้ 1,060,000 บาท 
2. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 9 เมตร จำนวน 20 ต้น งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 

บาท 
 

/โครงการ... 
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โครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
-โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบบางเป้า  งบประมาณ 398,000 บาท 

   -บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ 626,350 บาท  
   จำนวน 14 โครงการ 

-บัญชีครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

   รายละเอียดและภาพประกอบ สามารถดูได้จากเอกสารประกอบการประชุม 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า ได้รายงานให้ทุกท่านทราบ ท่านใดมีข้อซักถาม 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ จำนวน  10 เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน    1 คน(ประธานสภาฯ) 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่          ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเพ่ือพิจารณา 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 5.1 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 

ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ จึงขอปรึกษาหารือว่า สภาเทศบาลของเราจะกำหนดการประชุมสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)   ปี พ.ศ. 2565 ไว้กี่สมัย เดือนอะไรบ้าง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอ 
นายชัยวัฒน์ เขาพรง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายชัยวัฒน์ เขาพรง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาลตำบลบางเป้า เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 

ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
 สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 

  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 
  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 
  และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2566  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับรอง  จำนวน  10  เสียง 
 งดออกเสียง จำนวน    1  คน(ประธานสภาฯ) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยการประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2565 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 

 สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 
  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 
  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 
  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 

 และประชุมสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2566 
 

นายสุทัศน์ ซ่วนซี่   5.2 สำนักปลัดเทศบาล โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ประธานสภาเทศบาล)  5.2 .1  โ อนลด  แผนงานบร ิหารงานท ั ่ ว ไป  งานบร ิหารท ั ่ ว ไป   งบบ ุ คลากร                   

 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงาน 
 ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 77,000 บาท  โอนลด  3,000  บาท 

 โอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด              
  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็น 
  ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ลึก 60 x  
  สูง 75 เซนติเมตร  มีชั้นวางซีพียูและคีบอร์ด  มี 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตาม 
  ราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  3,000  บาท  
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์ฯ)            โอนลด 3,000.-บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติราชการ 

ปลัดเทศบาล 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3,000 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว 
 
 
 
 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ 5.2.2 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ประธานสภาเทศบาล)   (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  

84,000  บาท  คงเหลือ 74,000  บาท  โอนลด  4,000  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              

  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ  เพื่อจ่ายเป็น             
  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ำ หุ้มหนัง สามารถปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคา 
  ท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานงบประมาณ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,000  บาท   
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์ฯ) โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4,000.-บาท  จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพนักพิงต่ำ               

ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดเทศบาล 
นายสุพัฒน์ เทพทวี  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ราชการทุกท่าน กระผมนายสุพัฒน์ เทพทวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า  ผมขอ

สอบถามเกี่ยวกับการตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงต่ำ ผมเห็นใน
สำนักงานก็มีเยอะ ไม่ทราบว่าทำไมต้องซื้อใหม่  ครับ 

นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์     เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนให้ที่ประชุม 
(นักวิเคราะห์ฯ) ทราบ เก้าอี้พนักพิงสูงเมีลักษณะเหมือนเก้าอ้ีที่ท่านประธานสภาเทศบาลนั่งอยู่ตอนนี้ และ

เก้าอี้พนักพิงต่ำ มีลักษณะเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนั่งอยู่ตอนนี้ ระเบียบวาระการ
ประชุม ตั้งแตข่้อ 5.2.1 – 5.2.5 จะเป็นการจัดซื้อเพ่ือการปฏิบัติงานของท่านปลัดเทศบาล 
ที ่เพิ ่งย้ายมาและห้องปฏิบั ติราชการปลัดเทศบาล ไม่เคยมีอุปกรณ์ เครื ่องใช้ เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ มาก่อน ซึ่งตอนนี้การปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความจำเป็น เช่น การตรวจสอบระบบบัญชี ผ่านระบบ e-Lass หรือ ระบบ               
e-Plan  

นายสุพัฒน์  เทพทวี   ไม่ทราบว่าเก้าอ้ีตัวนี้นำไปวางไว้ที่ไหนครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์     ห้องปฏิบัติติราชการปลัดเทศบาล เมื่อเราจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เราต้องจัดซื้อเก้าอ้ี 
(นักวิเคราะห์ฯ) เพ่ือควบคู่กันค่ะ 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)        
มติที่ประชุม         อนุมัติ    9 เสียง 
  ไม่อนุมัติ   - เสียง 
  งดออกเสียง   2    คน(ประธานสภาเทศบาล,นายสุพัฒน์ เทพทวี) 
 
 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,000 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ำ หุ้มหนัง สามารถปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว 

 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       5.2.3 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร                 
(ประธานสภาเทศบาล) หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการหรือพนักงาน 
   ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 70,000  บาท  โอนลด  2,500  บาท 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด            
  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  เพื่อจ่าย 
  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  2,500  บาท    
ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์ฯ)           โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2,500. -บาท จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด                  

800 VA จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้สำรองข้อมูลการทำงานจากคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้า
ดับ หรือกระแสไฟฟ้ากระชาก เมื่อเราทำงานค้างอยู่เครื่อง  

นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 2,500 บาท  
(ประธานสภาเทศบาล) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       5.2.4 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด 
(ประธานสภาเทศบาล)  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  ตั้งไว้  84,000  บาท  คงเหลือ 67,500  บาท โอนลด  4,000  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด              

  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่า               
  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 
  เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  4,000  บาท  

 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์ฯ)           โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4,000.-บาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั ้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื ่อง  ณ ห้องปฏิบัต ิราชการ
ปลัดเทศบาล 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัต ิโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,000 บาท  

 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       5.2.5 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวด 
(ประธานสภาเทศบาล) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้  126 ,000  บาท  

คงเหลือ 105,000  บาท โอนลด  22,000  บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 

  ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย 
  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไ ม่
  น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
  พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  22,000  บาท   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
(นักวิเคราะห์ฯ)           โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 22,000.-บาท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์สำหรับงานประมวลผล   เพื ่อใช ้ในการปฎิบัต ิงาน                           
ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดเทศบาล 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่     ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000 บาท  
 

/นายสุทัศน์... 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่         5.3 กองคลัง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ประธานสภาเทศบาล) 5.3.1 โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย

ประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,615,000 บาท 
คงเหลือ 1,056,463 บาท โอนลด 30,000 บาท  

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด 
  ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้  ราคาตู้ละ 
  6,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  30,000  บาท   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

   พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน            
   เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
   คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น 
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  หัวหน้าส่วนราชการ กองคลัง โอนลด เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 30,000.-บาท จัดซื้อ

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้  ราคาตู้ละ 6,000 บาท เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารฏีกา
ให้เป็นที่เรียบร้อย 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่       ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญนายสุพัฒน์ เทพทวี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุพัฒน์ เทพทวี  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ผมขอสอบถามโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ตู้เหล็กนั้น ผมไม่ได้โต้แย้งอะไรครับ ผมเห็นว่าในสำนักงานก็มีเยอะแล้ว ซื้อเพ่ิมอีก 5 ตู้ ไม่มี

ที่จะเดินแล้ว จะเอาไปวางที่ไหนครับ 
 
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร   กองคลังต้องซื้อตู้จัดเก็บเอกสารเพ่ิม เพ่ือใช้ในการจัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายเงิน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)   ทั้ง 5 กอง และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างห้องจัดเก็บเอกสารที่

โรงรถค่ะ  
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      
มติที่ประชุม         อนุมัติ    9 เสียง 
  ไม่อนุมัติ   - เสียง 
  งดออกเสียง   2    คน(ประธานสภาเทศบาล,นายสุพัฒน์ เทพทวี) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 30,000 บาท  

 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        5.4 การจำหน่ายหนี้สูญ ค่าน้ำประปา ปี 2555 จำนวน 168 ราย 
(ประธานสภาเทศบาล)   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

หนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2552 เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ และวิธีการบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่        ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)   
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นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะท่านผู้บริหารทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้แก้ไข จำนวน 168 ราย ผู้ที่ค้างชำระ

ทั้งหมด ดังนี้ หมู่ที่ 1 จำนวน  30 ราย  หมู่ที่ 3 จำนวน  138 ราย รวมทั้งหมด 168 ราย 
แต่กองคลัง ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้ ขอจำหน่ายหนี้สูญค่าน้ำประปา เพื่อจำหน่ายหนี้
สูญ ค่าน้ำประปา ปี พ.ศ.2555 จำนวน 74 ราย  

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 
เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจำหน่ายลูกหนี้ไว้ใน ข้อ 1 การ
จำหน่ายลูกหนี้ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 ข้อ 1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ 1.2 การจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ 1.1 ให้กระทำได้เมื่อได้ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

  1.2.1 ได้มีการสำรวจลูกหนี้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและรายได้อื่นๆ 
ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆ อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด 

  1.2.2 ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ 
เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชำระหนี้ได้หรือ
ด้วยเหตุอื่น 

  จากแนวทางการจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าว จึงได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ใน
วันนี้ เพื่อขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้ค่าน้ำประปาที่ใกล้จะหมดอายุความ ตั้งแต่ พ.ศ.2555 
จำนวน 74 ราย เป็นเงิน 78,965.-บาท  

  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเป้า ได้สำรวจตรวจสอบค่า
น้ำประปา ที่ใกล้จะหมดอายุ เพ่ือขอจำหน่ายลูกหนี้ค่าน้ำประปา โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ
จัดทำหนังสือติตามเร่งรัดผู้ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาและมีผู้ค้างชำระบางส่วนเข้ามาติดต่อขอ
ชำระค่าน้ำประปา บางส่วนสามารถติดต่อได้ เนื่องจากที่อยู่จัดส่งเอกสาร ที่ได้บันทึกไว้  
เมื่อมีการจัดส่งหนังสือติดตามเร่งรัดทางไปรษณีย์ ปรากฏว่าหนังสือมีการตีกลับ บางรายถึง
แก่กรรม บางรายตรวจสอบแล้วพบว่ามีความยากจน ไม่สามารถจัดเก็บ ค่าน้ำประปา                
พ.ศ.2555 ได้ จำนวน 74 ราย จำนวนเงิน 78,965.-บาท และผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อจำหน่ายหนี้สูญ ตามคำสั่งเทศบาลตำบล
บางเป้า ที่ 245/2564 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
จำหน่ายหนี้สูญ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ของลูกหนี้ ค่าน้ำประปา พ.ศ.
2555 จำนวน 74 ราย เป็นเงิน 78,965.-บาท ที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบางเป้า ไปแล้ว และรายละเอียดข้อมูลลูกหนี ้ค่าน้ำประปาที่ค้างชำระ เพื ่อให้
สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานของข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนักทะเบียนอำเภอกันตัง และ
ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 3  

  ดังนั้น กองคลัง จึงขอมมติที่ประชุมในการพิจารณาจากสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
อนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ปี พ.ศ.2555 
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ในระเบียบวาระนี้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงต่อสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
(ประธานสภาเทศบาล)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ. 
นายสุพัฒน์  เทพทวี  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ การจำหน่ายหนี้สูญ หมู่ที่ 3 บางคนร่ำรวย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) บางคนมีแต่ไม่จ่าย เจ้าหน้าที่เข้าไป เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจัดเก็บหรือไม่ ถ้าไปเก็บครั้งละ 

หลายเดือนบางคนก็ไม่มีเงินจ่ายครับ มีการติดตามบ้างหรือไม่ บางรายก็ไม่พอใจ บางคน
ยากจนจริงๆก็มี ครับ ผมเสียดายเงินงบประมาณครับที่ต้องยกไปเป็นหนี้สูญ ฝากท่านนายก
ติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ  

 
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะท่านผู้บริหารทุกท่าน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) ตามท่ีนายสุพัฒน์ เทพทวี สอบถาม กองคลังได้จัดทำตามระเบียบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน เพื่อไม่ให้ขาดอายุความ ได้มีการทำหนังสือเร่งรัดตลอด ตามเอกสารที่ได้จัดส่ง
ไปท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ค่ะ 

 
นายตรีจักร  รักราวี  ตามท่ีนายสุพัฒน์  เทพทวี ก็ถูกต้อง เมื่อผ่านมาจนถึงวันนี้เกือบ 10 ปี ด้วย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) หลักการ ด้วยเหตุผลควรอนุมัติ ถ้าไม่อนุมัติถือว่าเราปล่อยปะละเลย ถ้าทางเทศบาลไม่

ดำเนินการ เมื่อครบ 10 ปี ก็จะขาดอายุความ เมื่อขาดอายุความเราไม่สามารถดำเนินการ
ต่อไปได้ เท่ากับว่าเป็นการละเลย ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นที่เสนอมา ปี 2555 
ครบ 10 ปี พอดี ด้วยหลักการ ผมมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนตัวเราต้องให้ความเห็นชอบ 
เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าไม่ดำเนินการจะเป็นการที่เราไม่ปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้
ล่วงเลยเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยส่วนตัวผมเห็ฯว่าควรอนุมัติ และในปีต่อไปต่อไป ปี 
2556 ก็จะครบ 10 ปี ก็จะเป็นแบบนี้อีก เพราะไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้แล้ว                
ก็จะเสนอว่าปี 2565 ให้เราช่วยหาวิธีการ เพื่อให้พยายามเก็บให้ได้ ถึงแม้นว่าจะไม่ได้
ทั้งหมด ให้ได้บ้างดีกว่าไม่ได้ อย่าให้ค้างมากขนาดนี้  

นายสุพัฒน์  เทพทวี  ตามท่ีนายตรีจักร รักราวี พูดผมเข้าใจครับ ซึ่งผมรู้ผมก็อนุมัติอยู่แล้ว แต่ที่ผมพูด 
(สมาชิกสภาเทศบาล) มานั้นหมายถึงทำไมปล่อยปละละเลย ปล่อยไปได้อย่างไร  
นางมะลิวัลย์  บุญจำเนียร  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า ตามที่ท่านสุพัฒน์ เทพทวี พูดมาก็ถูกค่ะ
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เจ้าหน้าที่ได้ไปจัดเก็บ แต่เขาไม่จ่าย เราก็ต้องทำตามระเบียบ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 
(นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       
มติที่ประชุม         อนุมัติ    10 เสียง 
 ไม่อนุมัติ         - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ การจำหน่ายหนี้สูญ ค่าน้ำประปา ปี 2555 
(ประธานสภาเทศบาล)  
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นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  5.5 การขอความเห็นชอบในการเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตป่า

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 โครงการท่าเทียบเรือโชคชัยกันตัง อำเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ด้วยครับ 

นายไพโรจน์ แซ่ซี ่  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า คณะผู้บริหาร ทุกท่าน กระผม นาย
ไพโรจน์ แซ่ซี่ กรรมการบริหารบริษัทโชคชัยกันตัง วันนี้ผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมเข้ามา
ชี้แจง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพราะว่าท่าเรือโชคชัย ได้ดำเนินการมาร่วม 12 ปี  ในปี 2563 
กรมเจ้าท่ากำหนดขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และจะต้องศึกษาให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด ผมจึงใคร่ขอให้สภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ เพ่ือให้เรามีโอกาสเข้ามาศึกษาสภาพแวดล้อม
ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ครับ 

นายสุทัศน์  ซ่วนซี่  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใด 
(ประธานสภาเทศบาล) เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม         เห็นชอบ    10 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ        - เสียง 
  งดออกเสียง     1    คน(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุทัศน์  ซ่วนซี ่      มติที่ประชุมถือว่าสภาฯอนุมัติ ในการเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน 
นายไพโรจน์ แซ่ซี ่  ผมขอขอบคุณทุกท่านๆที่มีมติเห็นชอบ ให้ผมและคณะทำงานเข้ามาเข้าศึกษาหรือ

วิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในตำบลบางเป้า 
ต่อไปครับ 

นายสุทัศน์ ซ่วนซี่  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดข้อข้อเสนอแนะหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายโชคชัย  รอดรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า โครงการฯ ที่กำลังดำเนินการ ตอนนี้ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) เหลือไม่กี่โครงการ มีนโยบายว่าจะจ่ายเงินสะสม ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต

ปรึกษากัน จะทำโครงการอะไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ส่งได้ที่กองช่าง เพ่ือได้ออกแบบและ
ประมาณการราคาได้ทันเวลา ที่สำคัญถ้าจะทำถนนขอให้มีหนังสืออุทิศที่ดิน ไม่อยากให้มี
ปัญหาในภายหลัง ครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ไฟฟ้า ถนน ตอนนี้ก็จะช้าลง  เพราะพนักงานติดเชื้อ
ไวรัส โควิด-19 ก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆครับ 

นายละดม  เชื้อช่วย  ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้กล่าวไว้ จะมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น โครงการ 
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า) ที่จะทำได้เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  เช่น ถนน คูระบายน้ำ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พูดคุยกัน จะทำโครงการอะไร ให้แจ้งไปทางกองช่างครับ 
ผมทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 2 เขต ให้จำไว้ว่า เราไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีฝ่ายรัฐบาล เราจะ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

   การจัดซื้อรถตีนตะขาบ วันนี้เป็นสุดท้ายของการยื่นซอง 
นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า กระผมนายชลิน อ่อนเกลี้ยง สมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า) เทศบาลตำบลบางเป้า เขตที่ 1 ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และ

ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ฝากให้สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งสองเขต ได้ปรึกษาหารือเรื่องการ
ทำถนนเพื่อพัฒนาตำบลบางเป้า ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จะทำการปรึกษา
กัน เพื่อพัฒนาตำบลบางเป้า ต่อไปครับ ผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขต 
กล่าวขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

/นายละดม... 
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นายละดม  เชื้อช่วย  ตามท่ีนายชลิน อ่อนเกลี้ยง ได้กล่าวมานั้น ผมขอพูดว่าผมทำงานแบบมีส่วนร่วม  
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า)  ทั้ง 2 เขต ให้จำไว้ว่าในสภาแห่งนี้ เราไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีฝ่ายรัฐบาล เราจะทำงาน

แบบมีส่วนร่วมทั้งหมดครับ 
 

นายสุพัฒน์  เทพทวี  เร ียนประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป ้า กระผมนายส ุพ ัฒน ์   เทพทวี                               
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า) ผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ที่ท่านกล่าวในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 

ว่าไม่มีฝ่ายค้าน ไม่มีฝ่ายรัฐบาล เราจะทำงานร่วมกัน วันนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า
กล่าวมานั้น ถือว่าการให้เกียรติพวกผม ทั้ง 3 ท่าน ผมไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง วันนี้ผมภูมิใจ
มากครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากครับ 

นายละดม  เชื้อช่วย  ในวันที่ 13 เมษายน 2565 จะมีการจัดงานรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุหรือไม่ ให้ 
(นายกเทศมนตรีตำบลบางเป้า)  ปรึกษากัน จะจัดงานหรือไม่อย่างไร ตอนนี้จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่สีเหลือง หลังจากจบ

การประชุมวันนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทำการปรึกษากันว่าควรจะจัดงานหรือไม่
อย่างไร ครับ  

 
นายวิชัย  ชั่งนะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามท่ีท่านนายกพูดมา ผมขอแสดง 
(รองนายกเทศมนตรี) ความคิดเห็นว่าการจัดงานวันผู้สูงอายุ ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า สถานการณ์แบบนี้ ไม่ควรจัด

งานครับ ผมคิดว่าคนที่จะมาร่วมงานก็มาเต็มร้อยเปร์เซนต์ ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดเห็นของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จะมีความเห็นอย่างไร 

เลิกประชุมเวลา  11.15 น. 
 
 

 (ลงชื่อ)     วิเชียร  สุนธนนท์         
(นายวิเชียร  สุนธนนท์) 

                                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

    -ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 

 

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

 
 
 

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

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเป้า 
 
 

/สภาเทศบาล... 
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 สภาเทศบาลตำบลบางเป้า ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  เมื่อวันที่               
29 มิถ ุนายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า จ ึงได้ลงลายมือชื ่อไว ้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 

 
                                  (ลงชื่อ)        
            สุทัศน์  ซ่วนซี่ 
       (นายสุทัศน์  ซ่วนซี่) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเป้า   


