
 
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 28  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63   
                                                                          
                                                                            

                                                                        

         (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 

                             
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่2 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที ่ 14  เดอืนสิงหาคม 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  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 
************** 

 
ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
                    2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  3. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  4. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  5. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  6. นายพงศกร     เรืองหิรญั  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  
  7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  8. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  9. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  10. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  11. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  2. นายจำรัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  3. นายสุระพล  ภัยวิมุติ  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  4. ร.ต.ต.อุดม     อุ่นภิรมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
  5. นายมานพ  ชาญนคร เลาขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
  6. นายกฤตัชญ์    รัตนพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
  7. นางณชนก     นิลสถิตย ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน    -ลาป่วย- 
 
 

 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน 

สภาเทศบาลตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีทีไ่ดใ้ห้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนในครั้งนี้ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2563  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
บางสน สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  สมยัที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น      

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ 
ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามญั 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  24 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นางรจนา โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบล
บางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

แล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ขอแจ้งให้ 
ประธานสภาฯ  ทราบว่า นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์ ขอลาป่วยไม่สามารถเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน   
                               ในครั้งนี้ได้ ขอเข้าสู่ระเบยีบวาระต่อไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
                         เม่ือวันที่  30  เดือนมกราคม พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ผา่นมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 
ประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

/ที่ประชุม... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที ่1  ประจำปี  พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                              พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบางสน วาระที่ 1(ขั้นรับหลักการ) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2564 ( พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อ 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 65 งบประมาณประจำปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบ 

ประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ผู้บริหารท้อง ถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 “ ให้เจ้า 
หน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินเป็นงบประมาณ
ประจำปีแล้วงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวม
และจัด ทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้นำ เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

ที่ประชุม   - รับทราบ -        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญคะ (ขอให้สภาเทศบาลดูเอกสารร่าง

เทศบัญญัติฯตามไป) 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ           กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน  บัดนี้ถึงเวลา 
นายกเทศมนตรีฯ ที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางสนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ 

สภาเทศบาลตำบลบางสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสน จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้   
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
       เทศบาลตำบลบางสน   มีสถานะการเงิน ดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     12,761,962.20    บาท    

/1.1.2 เงิน... 
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1.1.2 เงินสะสม        6,392,269.98     บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม    5,854,390.13    บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน - โครงการ 

         เป็นเงิน - บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 20 โครงการ รวม 

เป็นเงิน 1,722,500.00 บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 2,392,000.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน   20,128,273.64   บาท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร           75,653.65 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         49,440.20 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               118,648.30 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   772,094.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      182,670.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน         1,100.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร          10,195,844.49  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            8,732,823.00 บาท 

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 10,988,572.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง   จำนวน 21,143,779.80  บาท      ประกอบด้วย 
  งบกลาง      5,646,758.25  บาท 
  งบบุคลากร     7,747,914.60  บาท 
  งบดำเนินการ     4,324,546.95 บาท
  งบลงทุน     2,571,500.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น         0.00   บาท 
  งบเงินอุดหนุน        853,060.00  บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                   จำนวน 10,988,572.00  บาท  
 (5)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
                             จำนวน 1,405,500.00 บาท 
          (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,075,000.00 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 2,392,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
/คำแถลง... 
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คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลบางสน   อำเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2561   

ประมาณการ 
ปี 2563  

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 4,523,724.04 4,765,000.00 1,085,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 47,622.60 100,800.00 235,500.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 116,229.48 100,000.00 120,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 757,852.00 804,000.00 1,352,500.00 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,590.00 138,000.00 45,000.00 
    หมวดรายได้จากทนุ 1,875.00 1,000.00 2,000.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,487,893.12 5,908,800.00 2,840,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 13,653,675.82 13,491,200.00 13,895,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,653,675.82 13,491,200.00 13,895,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,492,852.00 10,500,000.00 10,000,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,492,852.00 10,500,000.00 10,000,000.00 

รวม 28,634,420.94 29,900,000.00 26,735,000.00 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รายจ่าย 
รายจา่ยจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ   
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 6,354,439.22 7,127,660.00 7,554,267.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 
    ประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 

9,296,798.29 9,874,640.00 10,039,640.00 

    งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
    และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

4,472,265.03 6,900,200.00 7,038,593.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้าง) 

4,262,850.00 5,027,500.00 1,139,500.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 20,000.00 20,000.00 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 892,220.00 950,000.00 943,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,278,572.54 29,900,000.00 26,735,000.00 
/บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
    ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางสนและโดยการอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดชุมพร  ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่ายเป็น 
                                      จำนวนรวมทั้งสิ้น 26,735,000  บาท   
   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

       อุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  26,735,000  บาท    โดยแยกรายละเอียด    
        ตามแผนงานได้ดังนี้       
 
 

/แผนงาน... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
           แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,162,640 
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
           แผนงานการศึกษา 2,475,390 
           แผนงานสาธารณสุข 260,000 
           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
           แผนงานเคหะและชุมชน 4,336,000 
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 640,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
           แผนงานการพาณิชย์ 1,966,703 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
           แผนงานงบกลาง 7,554,267 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 26,735,000 



-7- 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน รวม ทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
           รวมรายจ่าย 0 

 
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ 

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล 
   ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางสน  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

     ประกาศ ณ วันที ่1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 
       (ลงนาม)          

                               (นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ) 
                ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
                          เห็นชอบ 

(ลงนาม) 

    (เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน) 
ตำแหน่ง นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 

/ต่อไปเป็น... 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,162,640 
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 200,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
           แผนงานการศึกษา 2,475,390 
           แผนงานสาธารณสุข 260,000 
           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
           แผนงานเคหะและชุมชน 4,336,000 
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 640,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
           แผนงานการพาณิชย์ 1,966,703 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
           แผนงานงบกลาง 7,554,267 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 26,735,000 
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                   ต่อไปเป็นเอกสารต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ตามเอกสาร หน้าที่ 9-13    
2. รายงานประมาณการรายรับ ตามเอกสาร หน้าที่ 14-17    
3. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสาร หน้าที่ 18-20  
4. รายงานประมาณการรายรับ ตามเอกสาร หน้าที่ 21-59      
5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสาร หน้าที่ 60-112  
6. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามเอกสาร หน้าที่ 113-143       
 และส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีเอกสารมากขอไม่อ่านในรายละเอียดทั้งหมดครับ    

นางรจนา โพธิสุวรรณ            ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรหรือจะมีการอภิปรายก่อนทีจ่ะหลักการดังกล่าว   ขอให้
ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ 
นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญคะ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะ
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

ข้อ 48 “ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในกรณีที่สภาท้อง 
ถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรม การหาข้อยุติตาม
จำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนดโดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 
แห่งระเบยีบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณอีงค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ให้
ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นทำ
หนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลัก การแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้อง 
ถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง
และวาระที่สาม ตามลำดับ” 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
                               มาตรา 62 ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                               /แก้ไข...  
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                              ประจำปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรม  
                              การคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย 
                              แก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสำคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย                
                              ระเบียบที่เก่ียวข้องตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ  

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ 
จำนวนเจ็ดคนและบุคคล ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกเทศบาลซึ่งนายก เทศมนตรีเสนอจำนวน
เจ็ดคนโดยให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ  ไม่รับหลัก การและให้
กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ 
มนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวน
สิบสี่คน  

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรม การได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง
ทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน ให้คณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่
สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผล
การพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศ
บัญญัติ ดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตามมาตรา 61 ทวิ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาล
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่ง
ให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง  

มาตรา 62 จัตวา  “ใหส้ภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้
ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบ 
ประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้
สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้” 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

 
/นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอ 
ประธานสภาฯ มติทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   …10….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระที่ 1  (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน ....-.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน ....1.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 1  ขั้นตอนรับ
หลักการแล้ว ลำดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45   “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” 

ข้อ 49   “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรม 
การแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้
แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 
/ข้อ 50...  
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ข้อ 50  “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน 
สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ประธานขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป  

นายวัฒโน วิลัย   ขอเสนอว่าควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน  3  วัน ตั้งแต่วันที่ 17 -   
สมาชิกสภาฯ  19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล    
                                ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายบูรณศกัดิ์ อินทะเสม           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวันเฉลิม ปานพุมเรียง            ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 วัน ดังนี้ 
1. วันที ่ 17  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
       2.วันที่  18  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
                                       3.วันที่  19  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ประธานขอหารือทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ว่าควรกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน  
ประธานสภาฯ   

นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม        ขอเสนอว่า ควรกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ จำนวน 1 วัน ในวันที่ 24 เดือน 
สมาชิกสภาฯ  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแตเ่วลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
                                บางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 
/นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒโน วิลัย           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายพงศกร เรืองหิรัญ           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน  
ประธานสภาฯ ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 

จำนวน 1 วัน ในวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คนและเสนอบุคคลใดบ้างนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้

ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญคะ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  

ประเภท คือ  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการ
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

นางรจนา โพธิสุวรรณ          ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

นายวฒัโน วิลัย   ขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่าง 
สมาชิกสภาฯ  เทศบัญญัติในครั้งนี้  จำนวน  5  คน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายอนุชา ศิลปเสวตร          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายพงศกร เรืองหิรัญ               ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

/นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้อง มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายวัฒโน วิลัย 

ว่าสภาเทศบาลตำบลบางสนได้กำหนดคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  จำนวน  5  คน  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ       ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  เรียงตามลำดับจนครบ 5  คน  ขอเชิญคะ 

นายวันเฉลิม ปานพุ่มเรียง   ขอเสนอ  นายณรงค์ เจริญเพ็ง เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติ  
สมาชิกสภาฯ  ร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 1   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ             ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายสุทิน  อินทะเสม                ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายณรงค์ เจริญเพ็ง  เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำ
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   คนที่ 1   

ทีป่ระชุม                       -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2                                         
ประธานสภาฯ  

นายพยัน แก้วกรูด     ขอเสนอ นายวัชรินทร์ ศิลป์เสวตร  เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร 
สมาชิกสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 2   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ 2  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายวัชรินทร์ ศิลป์เสวตร  เป็นกรรมการแปร
ญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2   

/ที่ประชุม...  
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ที่ประชุม                        -รบัทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3                                         
ประธานสภาฯ 

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง  ขอเสนอ  นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร 
สมาชิกสภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญตัิฯ  คนที่ 3   

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ  

นายพงศกร เรืองหิรัญ                ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวัฒโน  วลิัย               ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกทา่นอื่นเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 3  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม เป็นกรรมการแปร
ญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3   

ที่ประชุม                        -รบัทราบ-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4                                         
ประธานสภาฯ  

นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม  ขอเสนอ นายวัฒโน วิลัย  เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร  
สมาชิกสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 4   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ  

นายณรงค์  เจริญเพ็ง                ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 4  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายวัฒโน วิลัย  เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำ
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4   

ทีป่ระชุม                       -รับทราบ-  

 
                    /นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5                                         
ประธานสภาฯ  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     ขอเสนอ  นายพงศกร เรืองหิรัญ เป็นกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปร 
สมาชิกสภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญัตฯิ  คนที่ 5   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายสุทิน  อินทะเสม                 ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์             ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกทา่นอ่ืนเป็นกรรมการแปร  
ประธานสภาฯ ญัตติคนที ่5  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายพงศกร เรืองหิรัญ  เป็นกรรมการแปรญัตติในการ
ทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 5   

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2564 มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. นายณรงค์   เจริญเพ็ง 
2. นายวัชรินทร์  ศิลป์เสวตร 
3. นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม 
4. นายวัฒโน   วิลัย 
5. นายพงศกร          เรืองหิรัญ    

ที่ประชุม             -รับทราบ-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภารับทราบหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ  นัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และขอพักการประชุม 30 นาที 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ             ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน 
เลขานุการสภาฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกำหนดวันเวลารับคำแปรญัตติฯ กำหนดวัน

พิจารณาคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ในช่วงพักการประชุมสภาเทศบาล จึง
ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่านทราบ 

- พักการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 30 นาที - 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ที่ประชุมพร้อมขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2  
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่  28  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
/พ.ศ. 2564... 
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 พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 และวาระที ่3  ต่อไป โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารจะสามารถ
ส่งให้ท่านได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 หลังจากทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม             -รับทราบ-  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
                        มูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563     

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงญัตติ เรื่องการพิจารณารา่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ บางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ต่อที่ประชุมสภา

เทศบาล เชิญคะ (ขอให้สมาชิกสภาดูเอกสารร่างเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563) 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ         เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน  ตามท่ีเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ไป

แล้วนั้น ปรากฏว่า เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรม 
เนียมแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

------------------------------ 
หลักการ 

เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕8 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลบางสน    เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕8 อัตราค่าเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ลำดับที่ ๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ประจำรายเดือน , ที่มีปริมาณวันหนึ่ง    ไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท , ที่มีปริมาณวัน
หนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร  หรือเศษของแต่ละ 20 
ลิตร เดือนละ 40 บาท , ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือน
ละ 2,000 บาท , ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมข้ึนใหม่ 

เหตุผล 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรงุการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขนมูลฝอย 
ทั่วไป (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕8 เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจของ ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมค่าเกบ็และขนมูลฝอยทั่วไปและเพ่ือเป็น 
การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เทศบาลตำบลบางสน จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น
                                                                           /เทศบัญญัติ... 
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                                เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 
----------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ประเภทอัตราค่าเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ลำดับที่ 1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (ก) ค่าเก็บและขนมูล
ฝอยทั่วไปประจำรายเดือน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เทศบาลตำบลบางสน
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางสนและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกลูและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”  

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบางสน ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในส่วนของรายการอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ .ศ. 2558 ประเภทอัตราค่าเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ลำดับที่ 1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
ประจำรายเดือน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

    “(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน จำนวน 30 บาท/เดือน/ถัง” 
 และนอกจากท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมนี้อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว และอัตราค่า ธรรมเนียม
ในการออกใบอนุญาตคงเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศ
บัญญัติ เทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 

     ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางสนรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
                            ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน                   พ.ศ.  2563 
 

(............................................) 
                    นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
       เห็นชอบ 
 
                (………………………………..) 
         นายอำเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
 
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ          ขอเรียนให้ ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน เพ่ือโปรด 
นายกเทศมนตรีฯ  พิจารณา  

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญคะ 
ประธานสภาฯ   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 45   “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” 

นางรจนา โพธิสุวรรณ   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ประธานขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญ 

นายวัฒโน วิลัย   ขอเสนอว่าควรพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาฯ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอมติที่ประชุม ว่าควรจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที่ นายวัฒโน วิลัย 
ประธานสภาฯ  เสนอหรือไม่ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  10  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน 0  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ             เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ  บางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว  

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ            ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2558 ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  10  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน 0  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ             เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาฯ ตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 (ขั้น

รับหลักการ) ลำดับต่อไปพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามท่านสมาชิกว่ามีท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอแปรญัตติในวาระท่ี 2 บ้าง ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              มีท่านสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่สมาชิกท่านใดแปรญัตติ  ดิฉันขอมติที่ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  10  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน 0  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง- 

 

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ             เป็นอนัว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ บางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) ลำดับ

ต่อไปพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นการตราเป็นเทศบัญญัติขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  เชิญคะ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 52   “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ให้    ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภา
เทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  10  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ทีป่ระชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน 0  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ             เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ประธานสภาฯ  บางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล 
                             ตำบลบางสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 ตามที่นายกเทศมนตรีตำบล 
                              บางสนเสนอ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  เชิญคะ  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรา่งเทศบัญญัติใดใน

กรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ
และส่งคืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
เห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

 
 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1   ประจำปี พ.ศ. 2563  

ปิดการประชุม  เวลา 16.50 น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                               (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 

                หวัหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ )           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่ 24 เดือน
สิงหาคม 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 สมัยท่ี 2 (ครั้งที ่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2563  
 
 

     (ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
 

  
 
 
 
 


