ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63
……………………………….
ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕63 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

(นางรจนา โพธิสุวรรณ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

งานกิจการสภา
สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ ต่อ ๑๐๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
**************
ผู้มาประชุม
1. นางรจนา
2. นายสุทิน
3. นายณรงค์วิทย์
4. นายนฤภัย
5. นายณรงค์
6. นายวัชรินทร์
7. นายพงศกร
8. นายอนุชา
9. นายพยัน
10. นายวันเฉลิม
11. นายวัฒโน
12. นายบูรณ์ศักดิ์

โพธิสุวรรณ
อินทะเสม
ตรีเทพ
สมบัติพิบูลย์
เจริญเพ็ง
ศิลป์เสวตร
เรืองหิรัญ
ศิลปเสวตร
แก้วกรูด
ปานพุมเรียง
วิลัย
อินทะเสม

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน

1. นายประวิตร
2. นายจำรัส
3. นายสุระพล
4. นายมานพ
5. ร.ต.ต.อุดม
6. นายกฤตัชญ์

พุ่มสุวรรณ
ทิพย์มงคล
ภัยวิมุติ
ชาญนคร
อุ่นภิรมย์
รัตนพันธ์

7. นางณชนก

นิลสถิตย์

นายกเทศมนตรีตำบลบางสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี

/เริ่มการประชุม...

-2เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุมครบ
องค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บั ด นี้ สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า นมาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ข้ าพเจ้ า ใคร่ข อเรีย นเชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีที่ได้ ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุม สภาเทศบาล
ตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มี
กำหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นางรจนา
โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญ เช่าบูช าเหรีย ญพลเรือเอกบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร รุ่น อนุสรณ์แห่งความเสียสละ มีอยู่ 8
รุ่น ถ้าใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่นักจัดการงานทั่วไป
-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ผ่านมา)
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง
ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ
/ที่ประชุม...

-3ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ไม่ม-ี
หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
-มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ญัตติเรื่องการพิจารณากำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ขอให้
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
เลขานุการสภาฯ
มาตรา 24 ได้กำหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ
สมัย ในปี นั้ น วั น เริ่มสมัยประชุม สามัญ ประจำปีของปี ถัด ไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญ ประจำ ปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปี สมัยแรก ของแต่ละปี”
ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

-รับทราบขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน เสนอตามกำหนดดังนี้
1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)
2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)
3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)
4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ประการใด หากไม่มีขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอตามลำดับ

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
สมาชิกสภาฯ
จำนวน 30 วัน วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)
2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 30 วัน วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
/3.การประชุม...

-43. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 30 วัน วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 30 วัน วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563)
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ

นายณรงค์ เจริญเพ็ง
สมาชิกสภาฯ

ขอรับรอง

(ยกมือ)

นายวันเฉลิม ปานพุมเรียง
สมาชิกสภาฯ

ขอรับรอง

(ยกมือ)

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
นางรจนา โพธิสุวรรณ

ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่คุณนฤภัย สมบัติพิบูลย์เสนอมา
-มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)
สรุปว่าท่านสมาชิกเห็นชอบกับข้อเสนอของคุณนฤภัย สมบัติพิบูลย์ ว่าสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนประจำปี พ.ศ. 2563 และ
สมัยแรก ปี พ.ศ. 2563
-รับทราบสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ
-ไม่ม-ี
เมื่อไม่สมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ

ประธานสภาฯ
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
ในระเบี ย บวาระที่ 4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
นายกเทศมนตรีฯ
2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน รายละเอียด ผมขออนุญาตให้เลขานายก
เป็นผู้กล่าวนำเสนอครับ
นายมานพ ชาญนคร
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ในวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ หมวดเงิน อุ ดหนุน ตามที่ เทศบาลตำบลบางสนได้ป ระกาศใช้เทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็น
/ต้องโอนเงิน...

-5ต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล จึง
ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด การโอนเพิ่ม – ลด ดังนี้
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากคลองตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
โอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 40,149 บาท โอนครั้งนี้ 15,000.00 บาท คงเหลือหลังโอน 25,149 บาท
เหตุผล
1.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ .2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
2.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประเภทอื่นที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจอนุมัติ
โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
3. เนื่องจากมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงดำเนินการขออนุมัติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน
นางรจนา โพธิสุวรรณ

สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-ไม่ม-ี
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบตามญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ ตามที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือ
-มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)
/ระเบียบวาระ...

-6ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาแจ้งความประสงค์รับโอนทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ
(ระบบไฟฟ้าส่องสว่างชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1)
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ
ประธานสภาฯ
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
เรียนท่านประธานสภาฯ ตามทีอ่ ำเภอปะทิวได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้
นายกเทศมนตรีฯ
ตอนบนดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสน ปรากฏ
ว่าปัจจุบันไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าว ชำรุดบ่อยครั้งและทางอำเภอปะทิวไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและทางเทศบาลตำบลบางสนก็ไม่สามารถเข้าซ่อมแซมได้ ต้องใช้วิธีการเรี่ยไรเงินเพื่อ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากระบบไฟฟ้าส่องสว่างชายหาดหน้าทับ ยังไม่ใช่
ทรั พ ย์ สิ น ของทางเทศบาลตำบลบางสนจึ ง ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ จึ งต้ อ งหา
ทางแก้ไขโดยให้ทางจังหวัดชุมพรแจ้งไปยังกลุ่มจัง หวัดภาคใต้ตอนบนเจ้าของงบประมาณว่า
ทางเทศบาลตำบลบางสนมีความประสงค์จะรับ โอนทรัพ ย์สิ น รายการดังกล่ าวเพื่ อให้ กลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ตอนบนเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้ทางจังหวัดชุมพรโอนทรัพย์สินให้
เทศบาลตำบลบางสน ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รวดเร็วกว่าการรอให้ทาง
จั งหวัด แจ้ งให้ เรารั บ โอน แต่ก็ ไม่ท ราบว่าทางกลุ่ ม จังหวัด จะอนุ มั ติ ห รือ ไม่ อ ย่างไร แต่ ท าง
เทศบาลขอลองทำวิธีนี้ดู ก็ได้ปรึกษากับทางหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ว่าลองวิธีนี้ผ่านทางสภาเทศบาลตำบลบางสนพิจารณา อย่างที่ทราบ ชายหาดหน้าทับมีเสาอยู่
10 กว่าต้น ซึ่งชำรุดเสียหาย ชาวบ้านนึกว่าเป็นไฟของเทศบาล เราก็ไม่สามารถจะซ่อมได้ถ้า
มันเสีย เราก็ต้องใช้งบประมาณเยอะ แต่ถ้างบประมาณน้อยๆ ก็ช่วยกันออกบ้าง ตามสภาพ
พอจะออกงบประมาณส่วนตัวไปบ้าง หลายรายการที่ได้นะครับ ถ้าให้ดีถ้าเขาโอนให้เทศบาล
เราเองก็จะดูแลได้เต็มที่ เพราะว่าหลายรายการไม่ได้พากพิง แต่เราพูดเรื่องจริง ผู้รับจ้างใช้วัสดุ
ค่อนข้างจะไม่ดี เพราะว่าบางตัวเราสอบถามราคาจากท้องตลาด ตัวที่เอามาติดใช้ราคาหลัก
ร้อย ก็เลยพอใช้ได้ แต่ก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับอยู่แบบนั้น ก็ให้ช่างลิสต์รายการอยู่ก็มีที่จะต้องแก้ ไข
และจำเป็นต้องอาศัยช่องทางนี้ ก็ขอเชิญทางสภาเทศบาลตำบลบางสนโปรดพิจารณา ขอเชิญ
ท่านประธานสภาฯ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ
-ไม่ม-ี
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาแจ้งความประสงค์รับโอนทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ
(ระบบไฟฟ้าส่องสว่างชายหาดหน้าทับ หมู่ที่ 1) ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่าน
ใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือ
-มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)
ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายก
เทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
/ระเบียบวาระ...

-7ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาความเห็นของสภาท้องถิ่นในการขอใช้พื้นที่สระห้วยทึง หมู่ที่ 8
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ
ประธานสภาฯ
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในวาระที่ 6 ญัตติ เรื่องการพิจารณาความเห็นขอใช้พื้นที่
นายกเทศมนตรีฯ
สระห้วยทึง หมู่ที่ 8 ขออนุญาตเล่าความเป็นมา ในส่วนของตำบลบางสน นายจารึก โกสินทร์
กำนันตำบลบางสน ได้เข้ามาปรึกษากับทางเทศบาลหลายครั้ง เรื่องการขอใช้พื้นที่สระห้วย
กระทึง หมู่ที่ 8 ในส่วนของเทศบาลก็ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ในส่วนของข้าราชการ และ
คณะผู้บริหาร ได้ปรึกษากันและลงความเห็นว่า ต้องใช้ช่องทางของสภาฯ ยื่นความประสงค์ขอ
ใช้พื้นที่สระห้วยทึง หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิ ดชอบของ สปก.ชุมพร ซึ่งตามระเบียบ
การขออนุญาตใช้ที่ดินของ สปก.เพื่อกิจการสาธารณูปโภคนั้น ต้องเป็นหน่วยงานนิติบุคคลถึง
จะขอใช้ พื้ น ที่ ข องสปก.ได้ และต้ อ งมี เอกสารประกอบการขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น ให้ ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์ทางสปก.จึงจะอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งในรายการเอกสารประกอบมีส่ว นของความเห็นของ
สภาเทศบาลที่ขอใช้ว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีไม้หวงห้าม ลักษณะเหมือนการขอใช้
เขาดินสอของเรา ตามเอกสารข้อ 17 ตามเอกสาร ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอความเห็นจากสภา
เทศบาลว่าการขอใช้พื้นที่สระห้วยกระทึง หมู่ที่ 8 ว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีไม้ หวง
ห้ า ม ขอทางสภาเทศบาลโปรดพิ จ ารณา และจะขอให้ ท างหั ว หน้ า สำนั ก ปลั ด กล่ า วถึ ง
รายละเอียดครับ
นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากกระบวนการในการขอ
หน.สป.รก.ปลัดเทศบาล อนุ ญ าตพื้ น ที่ในแต่ล ะแห่ งต้องมี เอกสารประกอบ ส่ วนในญั ตติที่ นำเข้าสภาฯ เป็ นเอกสาร
ประกอบชิ้นหนึ่งในการขออนุญาต ขอให้ท่านดูเอกสารประกอบว่ามีอะไรบ้าง จะได้เข้า ใจ การ
ขออนุญาตใช้ที่ดิน สปก. 1. จะต้องมีคำขออนุญาตใช้ที่ดิน เดี๋ยวทางนิติกรจะดำเนินการนะ
ครับ บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตเป็นแบบฟอร์มของ สปก. ที่เขา
กำหนดมา หนังสือมอบอำนาจ คือหนังสือที่นายกฯ มอบอำนาจให้นิติกรดำเนินการ สำเนา
ทะเบี ยนบ้ านสำเนาบัตรของนิติกร แผนผังรายละเอียดของสถานที่ก่อสร้าง ตรงนี้นะครับ
ก่อนที่เราจะเริ่มขออนุญาตใช้พื้นที่เราต้องขอรังวัดก่อนว่าเราจะใช้พื้นที่ขนาดไหน ทางท่าน
กำนันได้นำเจ้าหน้าที่ สปก.มาขอรังวัด โดยขอใช้พื้นที่จำนวน 2 งาน บริเวณรอบห้วยทึงสิ่ง
ก่อสร้าง ซึ่งทาง สปก. จะเป็นผู้ดำเนินการ ช่างรังวัด รายละเอียดแผนการและงบประมาณ
ดำเนินการ ผมจะเป็นผู้ดำเนินการว่าเมื่อเราขอใช้แล้ว เราจะใช้ทำอะไร ตามที่ว่าเราเคยเสนอ
งบประมาณขอก่อสร้างระบบประปา จำนวน 3,500,000 บาท เป็นโครงการที่เราสามารถ
เอาไปยื่นได้ รายการที่ 7 สปก.4-52 ก หรือหนังสือของผู้ถือครองที่ ดิน หมายความว่าเป็น
หนังสือของ สปก. สปก.จะเป็นผู้จัดการเอง สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ถือครอง
เดิม คงจะใช้เอกสารของ สปก. ครั บ ภาพถ่ายสภาพที่ดินปัจจุบัน และภาพถ่ายสถานที่ซึ่ง
อนุญาต สปก. จะเป็นผู้ทำ แผนที่ 1/50,000 เป็นของ สปก. รายการรังวัด เป็นของ สปก.-/
สว 9 สปก.จะเป็นผู้ทำ แผนที่ต้นร่าง สปก. สร.22 สปก.เป็นผู้ทำรายการที่ 13 สปก./สร.5
ก สปก.ก็เป็นผู้ทำ ต่อไปรายการที่ 14 ครับ หนังสือยินยอมของผู้ปกครองท้องที่ ตอนนี้กำนันก็
ได้ส่งมาให้แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ท่านกำนันไม่ได้ยินยอมว่ าให้ใคร ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเทศบาล
เพราะถึงแม้ว่ากำนันจะเป็นผู้ยื่นเรื่อง แต่ว่าการโอนการขอใช้ต้องเป็นหน่วยงานนิติบุคคลนะ
ครับ หน่วยงานรัฐ อำเภอก็ไม่ได้นะครับ ต้องเป็นหน่วยงานรัฐ อำเภอไม่มีสภาพนิติบุคคล
/สปก.ก็...
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กำนัน ต่อไปรายการที่ 16 การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ก็เหมือนกับความเห็นของสภาฯ ต้องมี
ทั้งสองส่วนคือประชาคมหมู่บ้าน กำนันจะเป็นผู้ด ำเนินการ รายการที่ 17 ต้องเป็นความเห็น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ขอใช้ ว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อ มและไม้หวงห้ าม
ต่อไปรายการที่ 18 การคิดค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.น่าจะออกความเห็น
ว่าไม่ มี ก ารเก็ บ สุ ด ท้ ายเมื่ อ รวบรวมเอกสารทุ ก อย่ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งนำเสนอเข้ า
คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จังหวั ด โดยมี ท่ านผู้ ว่าฯ เป็ น ประธานว่ าจะอนุ มั ติ ห รือ ไม่ เมื่ อ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั งหวั ด อนุ มั ติ แ ล้ ว ก็ จะส่ งเรื่อ งไปยั งคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
แห่งชาติเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในส่วนของเทศบาลที่เคยขอใช้ เขาดินสอ เรายังไปติดอยู่ที่
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ ยังไม่ ลงนามลงมา เนื่องจากไม่มีรายการพันธุ์ไม้หวงห้ามไป
แสดง เพราะว่าถ้าเราสำรวจเองพื้นที่ 345 ไร่ เราตรวจนับพันธุ์ไม้หวงห้ามไม่หมด ทางป่าไม้ก็
ไม่ได้เข้ามาดำเนินการให้เรา แต่ในส่วนของห้วยทึงใช้แค่ 2 งานการตรวจสอบพันธุ์ไม้หวงห้ามก็
ง่าย ก็อยู่ที่สภาฯว่าจะมีแนวทางยังไงในการตรวจสอบ หรือมีความเห็นว่าจะทำยังไงหรือสภาฯ
จะไปดูเองว่ามีพันธุ์ไม้หวงห้ามกี่ต้น ผมเองก็ไม่รู้จักว่ามันมีไม้ชนิดไหนบ้างที่เป็นพันธุ์ไม้หวง
ห้าม และก็เข้าใจนะครับว่าเราก็ไม่รู้ว่า มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อยากขอความเห็น
ของสภาฯ ว่าจะดำเนินการในแนวทางใด หรือว่าจะอนุมัติ เพราะคิดว่า 2 งานในพื้นที่ มันคง
จะไม่เหลืออะไรแล้วครับ คงไม่มีพันธุ์ไม้อะไร ขอเชิญท่านประธาน
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
นายณรงค์ เจริญเพ็ง
สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมนายณรงค์ เจริญเพ็ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่
ท่านหัวหน้าได้ชี้แจง รู้แต่ว่าเป็นพื้นที่ 2 งาน แต่ยังไม่รู้ว่าตรงไหน ที่แดงๆที่เปิดดูใน GPS ก็ไม่
ชัดเจน พื้นที่ก็ยังเป็นสีเขียวๆ อยู่ ตอนนี้เรายังไม่รู้พิกัดที่แน่นอน ก็ให้ท่านหัวหน้าสรุปนิดนึง
คือจริงๆแล้ว สรุปโดยรวมแล้ วนี่เป็นเบื้องต้นเลยใช่มั้ ยที่ต้องให้ผ่านสภาฯ รับผิดชอบในเรื่อง
ของการที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ 2 ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกก็ยังงงๆ อยู่ ยัง
ต้องปรึกษาว่าอยู่ตรงไหน ก็อยากให้ชี้แจงรายละเอียด เหมือนที่ท่านหัวหน้าว่าต้องมีเอกสาร
ประกอบ เป็ น ภาพถ่ ายหรือสิ่ งต่ างๆ ที่ เพื่ อนสมาชิ กสามารถจะระบุ ได้ ว่าเป็ นจุด ไหน ก็ข อ
อนุญาตท่านประธานเพียงเท่านี้

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์
ขออนุญาตเรียนแนวทางนิดนึงนะครับ คือถ้าทางสภาฯ ยังมีข้อสงสัย ก่อนที่จะมีการ
หน.สป.รก.ปลัดเทศบาล พิจารณาในเรื่องนี้ อยากให้ทางสภาฯ บอกแนวทาง อาจเป็นการตั้งคณะกรรมการสามัญของ
สภาฯ เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก่อน ที่จะมารายงานให้สภาฯทราบจะได้มีความชัดเจน เพราะตอน
ที่กำนันมายื่นให้ผม แผนที่รังวัดอะไร ทาง สปก. ก็ยังไม่ได้ ให้มา แต่ที่ผมยังต้องนำเข้าสภาฯ
เพื่อว่าทางท่านกำนันบอกว่า ท่านรีบเร่งเอาเข้าที่ประชุมคณะปฏิรูปจังหวัด ทางสภาฯ ลอง
พิจารณาแนวทางดูก่อน ก่อนการพิจารณา ผมว่าน่าจะเป็นทางออก เพราะผมก็ไม่สามารถ
ยืนยันได้เพราะไม่ได้เข้าพื้นที่
นายณรงค์ เจริญเพ็ง
สมาชิกสภาฯ

ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นิดนึง ตอนนี้ รู้สึกว่ามีแนวทางมีการประชาคมด้วย
ใช่มั้ยครับ ตอนนี้ ท่ านกำนันก็ให้ มีการประชาคม ผมขอใช้แนวทางของหั วหน้าได้มั้ย ให้ ตั้ง
คณะกรรมการเข้ามาในสภาฯ และเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 หรือการประชาคมของ
/เจ้าของพื้น...
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ในพื้นที่ อยู่เขตที่ 1 ก็อยากเข้าประชุมร่วมในการที่ท่านกำนันได้ประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ เรา
ตั้งคณะอนุกรรมการจากสภาฯ ไป เพื่อไปดูรายละเอียด และเข้าไปดูในพื้นที่ ข้อคิดเห็นมีแค่นี้
ครับท่านประธาน
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
นายณรงค์ เจริญเพ็ง
สมาชิกสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกมั้ยค่ะ
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อีกนิดนึงครับ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกเห็นแย้งไปจากที่
ผมเสนอก็ขออนุญาตท่านประธาน กับเพื่อนสมาชิกสภาฯแห่งนี้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลย
เพื่อเข้าร่วมประชุม และเข้าไปดูในพื้นที่ แล้วแต่ท่านประธานจะตั้งคณะกรรมการกี่คน ขอเชิญ
ท่านประธานครับ

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ก็เอาเป็นว่าเราจะตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าไปตรวจสอบ
ประธานสภาฯ
ก่อน ก็เสนอกรรมการ
นายวัฒโน วิลัย
สมาชิกสภาฯ

ที่ประชุม

ผมเสนอ นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม เพราะว่าเป็น สท.ในพื้นที่ และน่าจะมีความ
ชำนาญในพื้นที่อยู่แล้ว ผมเสนอว่าให้เลือกคณะกรรมการ 5 คน ได้แก่ นายบูรณ์ศักดิ์ ซึ่งเป็น
สท.ในพื้นที่ และคุณพยัน แก้วกรูด และให้มีสมาชิกเขต 1 ด้วย สท. ณรงค์ เจริญเพ็ง คุณ
ณรงค์วิทย์ ตรีเทพ และคุณพงศกร เรืองหิรัญ อีกคนหนึ่งครับ
-มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ตามที่สมาชิกได้เสนอไปจำนวน 5 คนนะค่ะมี สท.บูรณ์ศักดิ์ สท.พยัน สท.ณรงค์ สท.
ประธานสภาฯ
ณรงค์วิทย์ และ สท.พงศกร ให้เข้าไปประชาคมชาวบ้านและตรวจสอบพื้นที่ ภายใน 30 วันให้
รายงานสภาฯ รับทราบ วันที่ 10 นี้จะมีการประชุมหมู่บ้าน เราน่าจะไปสำรวจพื้นที่พร้อมกัน
ในวันนั้น ก็เป็นว่าขอเชิญคณะกรรมการทั้ง 5 คนร่วมประชุมกันในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ด้วย ที่
ศาลาหมู่ 8 นะค่ะ ต่อไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่ ประการใดเชิญค่ะ
นายสุทิน อินทะเสม
สมาชิกสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกและคณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน
ผม สท.สุทิน อินทะเสม มีเรื่องจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เรื่องที่ผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย พยัญตา
ฝากมา เรื่อง ทางเข้าหน้าบ้านนาย นิพนธ์ ตรงกับศาลาหมู่ 2 ตอนนี้เขาอุทิศให้ ห มดแล้ ว ให้
ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบได้เลย เดี๋ยวนานไป ความคิดจะเป็นอื่น ตอนนี้เอาได้เลย ผู้ใหญ่พร้อมที่
จะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วตอนนี้ ผู้ใหญ่ฝากบอกมาครับผม มีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องที่ท่านรองสุทิน แจ้งให้ทราบในที่ประชุม ฝ่าย
นายกเทศมนตรีฯ
บริหารรับทราบ ต่อจากนี้ก็จะประสานกับทางผู้ใหญ่ หนึ่งคือต้องมีใบอุทิศจากเทศบาล ไปให้
เจ้าของที่เซ็น สอง ต้องบอกอาณาเขตให้ชัดเจน แล้วทางเทศบาลก็จะหางบประมาณสร้างถนน
เข้าไปตามลำดับต่อไป ในส่วนของผู้บริหารก็ขอรับทราบ
/นายนฤภัย...

-10นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมก็
สมาชิกสภาฯ
มี เรื่ อ งอยู่ 2 – 3 เรื่ อ ง เก็บ ตกจากชาวบ้ านที่ ฝ ากไว้กั บ ผม เรื่อ งแรกขอขอบคุ ณ ท่ านคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกที่ติดตามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างชายทะเล ขอบคุณมากครับ อีกเรื่องไฟส่อง
สว่างนำร่องหรือไฟแวปได้แล้วครับ ผมก็ไปฟังมา บางคนก็ว่าเขาจัดการเอง ผมได้ไปสื บในสภา
กาแฟมาเมื่อเช้านี้ ผมได้อธิบายให้เขาฟังว่าเทศบาลเราต้องเบิกค่าใช้จ่ายถึงจะต้องซ่อมให้ ต้อง
ทำหนังสือมา บางคนไม่เข้าใจ ให้ทำหนังสือไปกรมเจ้าท่าสุราษฎร์ให้มาดูแล เรื่องที่ 2 ผมขอ
ปรึกษาในเรื่องเมื่อก่อนชายทะเลหน้าทับมีรูปปั้นปลาแต่นี่โดนมรสุมปีที่แล้ว อยากให้เทศบาล
หางบทำรู ป ปั้ น ปลาอะไรก็ ได้ ที่ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องหน้ า ทั บ ลองปรึ ก ษาดู ว่ า มี วิ ธี ไหนมั่ ง
เพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อน อยากให้ท่านลองปรึกษาและทำดู เรื่องที่ 3 เตรียมตัว
ครับปีนี้ ภัยแล้งมาหาพวกเราแน่ ขอบคุณมากครับ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณ สท.นฤภัยฯ เชิญนายกฯ ค่ะ

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
เรื่องที่หนึ่ง ของ สท.ภัย ไฟนำร่องคลองบางสน สมัยก่อนผมเป็นคนไปเอาเองกับท่าน
นายกเทศมนตรีฯ
สจ.จอมพล รั ต นจำนงค์ ไปจ้ า งรถบรรทุ ก ไปเอามาจากสมาคมชาวประมงปากน้ ำ ชุ ม พร
เบื้ องต้น ผมรับ เรื่องไปและส่ งเอกสารให้ ส่วนกลาง ครั้งแรกก็ป ระสานกับเจ้าท่า ครั้งที่ 2 ก็
ประสานไปยังสมาคมประมงปากน้ำชุมพร เผื่อว่าอาจจะซ่อมหรือเปลี่ยนหัวอะไรเล็กๆ น้อยๆ
ก็คิดว่าคงไม่ต้องยกทุ่น ก็ไม่ยาก ทางผู้บริหารจะรับเรื่องไป เรื่องที่ 2 ที่หาดหน้าทับ ส่วนนี้
ทางหาดบ้านหน้าทับก็ทำประติมากรรมเป็นรูปปลาวาฬ ปลาฉลามอะไรต่างๆ ใช้งบสมัยก่อนที่
จะมีการเลือกตั้ง ก็สร้าง ก็เห็นดีด้วย เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวบางสน เรื่องที่ 3 ภัยแล้ง จากสื่อ
ทำให้ทราบว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งหลายเดือน อยากให้พวกเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกัน
ประหยั ดน้ ำ มีท่ อแตกรั่วที่ ไหนให้ รีบ ประสานแจ้ง เพื่ อไม่ ให้ น้ำเสี ยไป ได้ป ระสานกองช่าง
ประชุม รั บ มื อแก้ไขแล้ ว เขต 1 บาดาลยกหอถั งเสร็จแล้ ว หมู่ 1 หมู่ 2 ใช้บ าดาล หมู่ 3
บาดาล ใช้ป ระปาหมู่ 4 ส่วนหนึ่ง เขตที่ 1 ประเมินสถานการณ์ ดูแล้ ว อีกภายใน 1 เดือน
น่าจะพอใช้ ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือ เขต 2 เป็นห่วงหมู่ 8 โดยเฉพาะห้วยแห้ง ประปาแหลม
ยาง ก็คาดว่าจะอยู่ได้สัก 1 เดือน ได้ให้กองช่างประเมินการราคาในการเจาะบาดาลห้วยแห้ง
เพื่อกระจายน้ำสู่หมู่ 8 บ่อบาดาลบ้านลุงเซี้ยน ล่าสุดบาดาลได้รับโอนจากทรัพยากรน้ำเป็น
ของเทศบาลแล้ว ปีที่แล้วเราเคยดึงน้ำดิบขึ้นมาใช้ได้หลายครั้ง ได้ประกาศผู้รับจ้าง ยกหอถัง
ประปาบ้านลุงเซี้ยน สักเดือนนึงน่าจะพอใช้ ทางเรามีการวางแผน หมู่ 6 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ที่
ดอนสะท้อน ดึงมาช่วยในส่วนของประปาโรงเรียนบ้านคอกม้า โดยเฉพาะไซต์งานก่อสร้างราง
รถไฟใช้เยอะมาก และทุ่งเป้ง หากเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเราน่าจะผ่านไปได้ ทราบ
ว่ามีการลักใช้น้ำในการเกษตร ฝากทาง สท.ดูแลด้วย ตรงบ้านปู่ยิ่ง ช่างจะมาเป่าล้างท่อหลัก
หมู่ 4 ให้ ใช้น้ ำหมู่ 5 ท่าโบสถ์เป็นหลัก ตรงหมู่ 4 ก็ผ่านมาหมู่ 3 หมู่ 2 หมู่ 4 น่าจะ
รับมือไหว หมู่ 5 มีแหล่งน้ำแล้ว น่าจะไม่มีปัญหา เป็นห่วงหมู่ 8 หมู่ 4 และหมู่ 1 โดยเฉพาะ
การสำรองน้ ำ ถ้าน้ ำไม่ไหล 1 วัน อย่าพึ่งโวยวาย เราต้องใช้เวลาในการแก้ไข ฝากพวกเรา
ช่วยกันอีกแรงในการเตรียมการแก้ไขภัยแล้ง ล่าสุด เทศบาลได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 30 ล้าน
เป็นความดีความชอบของผู้ทำโครงการขึ้นไปขอรับงบประมาณจากหน่วยเหนือ ในส่วนของ
เทศบาลคงใช้งบดำเนินการไม่ได้ มีน้อย ยกตัวอย่างทุ่งเป้ง 10 หลัง ถ้าเป็นงบของเราทำไม่ได้
/แน่นอน...

-11แน่นอน ก็เป็นความโชคดีของเรา เราติด 1 ใน 5 ของจังหวัดชุมพร ที่มีได้รับงบประมาณ มีอีก
หลายแห่งที่ไม่ได้ ถนน 2 – 3 เส้น ศพด. ถนนในเทศบาลหรือ ช่องตาเหนาะ คลองช้างตาย
เป็นต้น
นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์
สำนักปลัดมีเรื่องจิตอาสาอบรมพระราชทาน 904 วปร. ทุกท่านเป็นสมาชิก รายชื่อ
หน.สป.รก.ปลัดเทศบาล ถูกส่งไปยังสำนักพระราชวัง เราร่วมกับ ทต.ปะทิว โดยส่งรายชื่อ 50 คน หากเรารวบรวมได้
แล้วก็จะสนับสนุนชาวบ้านจนครบ 50 คน ของเราเป็นรุ่นที่ 4 ของอำเภอปะทิว เราเป็นรุ่นที่
11 ของจั ง หวั ด ชุ ม พร ท่ าแซะจั ด อบรมหมดทุ ก แห่ งแล้ ว ของปะทิ ว ไชราช - ปากคลอง
ดำเนิ น การแล้ว วัน ที่ 25 – 27 กำหนด 3 วัน วันแรกจะมีรองสมพรมาเป็นวิทยากร ตาม
ตารางกำหนดมีการพักค้างแรม แต่จังหวัดตกลงกับ อปท.ว่าจะไม่พักค้างแรม การส่งมอบพระ
บรมฉายาลักษณ์ของเทศบาลยังไม่ ได้จัด หมู่ที่รับแล้ว คือหมู่ 2 หมู่ 8 เพื่อตอนคราวประชุม
หมู่บ้านที่ผ่านมา ในวันที่ 11 นี้ หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 4 ยังหมู่ 6 ฝาก สท.ยัน ถาม ผู้ใหญ่บ้านว่า
จะดำเนินการวันที่ 9 หรือไม่ และของเทศบาลก็ต้องดำเนินการเช่นกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
นี้ จะส่งมอบกัน ที่ นี่ แต่งชุดปกติขาว/ชุดจิตอาสา/เสื้อเหลือง โดยเชิญ หั วหน้าส่ วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน รพ.สต. สท. และข้าราชการ มาร่วมพิธี และประชาชนสามารถเข้า
ร่วมได้ ทางหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องจัด ฝาก สท.พงศกร แจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านให้ด้วยนะครับ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
บางสนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ปิดการประชุม

เวลา 15.50 น.
……………………………
(ลงชื่อ)

ผู้พมิ พ์รายงานการประชุม

(นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ เจริญเพ็ง)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพงศกร เรืองหิรัญ)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2563

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางรจนา โพธิสวุ รรณ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน

