ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63
……………………………….
ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้ พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา ๑๑
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น หรือ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 ทำให้สภาเทศบาลตำบลบางสนไม่ได้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 30 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 34 วรรคสองแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนจึงขอรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นางรจนา โพธิสุวรรณ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

งานกิจการสภา
สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0 7759 1003
โทรสาร 0 7759 1003 ต่อ 107

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

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

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

นายกเทศมนตรีตำบลบางสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี

/เริ่มการประชุม...

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

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้
สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม สภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก
เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
เลขานุการสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติในคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕63 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มี
กำหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นางรจนา
โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน
นางรจนา โพธิสุวรรณ
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา
ประธานสภาฯ
เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รบั ทราบ
แล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี
ฉะนั้น ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ผ่านมา)
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัด
ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ
-ไม่ม-ี
/นางรจนา...

-3นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
-มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์-

ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 2 โครงการ

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอญัตติ คะ

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ
เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายประวิตร พุ่มสุวรรณ
นายกเทศมนตรีฯ
นายกเทศมนตรีตำบลบางสนขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดั ง นี้ ตามที่ ส ภาเทศบาลตำบลบางสนได้ เห็ น ชอบเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ วนั้ น แต่เนื่ องจากรายได้ ของ
เทศบาลตำบลบางสนไม่ เพียงพอในการใช้จ่าย อันเกิดจากรายได้ที่ได้รับการจัดสรรของรัฐบาล
ลดลงและมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล เทศบาล
ตำบลบางสนจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานโครงการ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการรับ
บริการสาธารณะจากเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ซึ่งเป็นอำนาจ
อนุ มั ติ ของสภาเทศบาล จึ งขอเสนอญั ตติ ขออนุ มั ติ ใช้ จ่ ายเงินทุ นสำรองเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5,418,089.66 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี รายรับรายจ่าย
แล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุน
สำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น
ข้อ 89(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทำเพื่ อ บำบั ด ความเดื อ ดร้อ นของประชาชนทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
ร้อยละ 15 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 คือ 26,735,000/15X100 =
4,010,000 บาท
/สามารถนำ...

-4สามารถนำมาใช้ได้ตามระเบียบฯ ข้อ 87 (2) 5,418,089.66 – 4,010,000 =
1,407,839.66 บาท
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,205,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
รายการ
หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่างเทศบาล
500,000
เหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 6 กว้าง แผนงานเคหะและชุมชน
5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา
งานไฟฟ้า ถนน
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามที่ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เทศบาลตำบลบางสนกำหนด)
2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
กองช่างเทศบาล
705,000
บาดาลพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
แผนงานการพาณิชย์
(คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4
งานกิจการประปา
(รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
บางสนกำหนด)
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เหตุผล
1.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2)
2.เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีอย่างทั่วถึง
3.เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน
ที่ประชุม

- รับทราบ -

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความ
เห็ นชอบตามญั ตติขออนุ มัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง-

นางรจนา โพธิสุวรรณ

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง-

นางรจนา โพธิสุวรรณ

มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ โปรดยกมือ
/ที่ประชุม...

-5ที่ประชุม
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ

-งดออกเสียง จำนวน 1 เสียงฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
นางรจนา โพธิสุวรรณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่ ประการใดเชิญค่ะ
-ไม่ม-ี

นางรจนา โพธิสุวรรณ
มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน
ประธานสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ปิดการประชุม

เวลา 15.00 น.
……………………………
(ลงชื่อ)

ผู้พมิ พ์รายงานการประชุม

(นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์ เจริญเพ็ง)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายพงศกร เรืองหิรัญ)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน
ทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกสภาพ้น
จากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖4
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 34 วรรคสองแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกเหตุการณ์

(นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นางรจนา โพธิสุวรรณ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน

