
 
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 23  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕64   
                                                                          
                                                                            
 

         (นายอภิรัช  พรมนีรัตน์) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่2 (ครัง้ที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ 0 7759 1003 
โทรสาร 0 7759 1003 ต่อ 107 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุมครบ 

องค์ประชุม รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน ์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล

ตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม สภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบล

บางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
                         เม่ือวันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัด 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  หากไม่ม ีขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบางสน วาระท่ี 2 (ขั้นการแปรญัตติ) 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์                ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2564 ( พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ) ขอชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่น 
เดียวกับการเสนอญัตติ (อย่างน้อยสองคน) คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม ข้อ 45 วรรคสาม 

/(ยี่สิบสี่... 
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 (ยีส่ิบสี่ชั่วโมง) และข้อ 49 วรรคหนึ่ง (ตามท่ีสภาท้องถิ่นกำหนด)  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง

ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา 

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น

ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องประชุมพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรอืชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ที่ประชุม   - รับทราบ -        

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาแห่งนี้ได้มอบหมายในการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการประชุม

เทศบาลครั้งทีผ่่านมา  เชิญ สท.ณรงค์วิทย์ ตรีเทพ ครับ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ             กราบเรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน  คณะผู้บริหารทุกท่าน 
ประธานแปรญัตติฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา  เรื่อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางท่ีประชุมแห่งนี้ได้ตั้ง
กรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่าน  และทางคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มอบหมายให้ผม
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ซึ่งสภาเทศบาลฯได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
จำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 16 – 18  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และกำหนดระยะเวลาแปรญัตติฯ จำนวน 1 วัน เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 08.30  น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนนั้น ทั้งนี้ ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดที่ประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติฯ จึงได้ข้อสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

       ชื่อเทศบัญญติั ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามรา่งเดิมไว้ 
    หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
             เทศบาลตำบลบางสน ดังนี้ 

/ข้อ 1... 
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    ข้อ 1 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
    ข้อ 2 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตั้งจ่าย 
       เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,375,000 บาท  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มี 
       การแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 

    ข้อ 4 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 5 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 6 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 7 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ดังนั้นทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                   
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางสน จึงเรียนมาให้ที่ประชุม 
สภาเทศบาลตำบลบางสนทราบ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์       ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงทราบมา 
ประธานสภาฯ บ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้า 

นี้แล้ว ลำดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ           แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ 
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความ 
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพรอ่งในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ส่งปัญหานั้นไปให้คณะ กรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้อง 
ถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงาน
การพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น” 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์        ในลำดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ว่าที่ประชุมสภาฯเห็นด้วย 
ประธานสภาฯ  กับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                               งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 

ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

/ทีป่ระชุม... 
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ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์        ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติที่ 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ในวาระท่ี 3 การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์               ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 3 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
                          ข้อ 52   “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์      ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ  จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง- 

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์      สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

/นายจันทร์พงษ.์.. 
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นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์           ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
เลขานุการสภาฯ           พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง 
                               เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนาย 
                               อำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่าง 
                               เทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่ 
                               วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะ 
                               เวลาที่กำหนด ใหถ้ือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ที่ประชุม               -รับทราบ-   

 

ระเบียบวาระท่ี 5    ญัตติ เรื่องการพิจารณารับมอบทรัพย์สินตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนลงทะเลอ่าว
บางสน จำนวน  26 จุด 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ   
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ ทองหญีต  ด้วยอำเภอปะทิวแจ้ งส่ งมอบทรัพย์สินตามโครงการติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณ ะ
นายกเทศมนตรีฯ  ริมถนนลงทะเลอ่าวบางสนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางสน จำนวน  26 จุด งบประมาณ   

1,500,000  บาท  อยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านหน้าทับ โดยแจ้งว่าอำเภอปะทิวได้รายงานให้จังหวัด
ชุมพรว่าอำเภอมิได้เป็นนิติบุคคล ไม่มีงบประมาณเพ่ือที่จะซ่อมแซมหรือดำเนินการอ่ืนใดได้ 
หากอุปกรณ์หรือทรัพย์สินต่างๆ เกิดชำรุดเสียหาย จึงมีความเห็นว่าควรมอบทรัพย์สินตาม
โครงการดังกล่าวให้กับเทศบาลตำบลบางสนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่สูงสุดต่อไป อำเภอ
ปะทิวได้รับการประสานจากสำนักงานจังหวัดชุมพรว่าต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ให้ถ่ายรูปเสาฟ้าทั้ง 26 จุด โดยให้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างๆ และนำรูปถา่ยใส่ใน  
Microsoft Word  ส่งให้อำเภอปะทิว 

2. ให้เทศบาลตำบลบางสนนำเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนเพ่ือมีมติรับ 
มอบทรัพย์สินดังกล่าวและขอให้ส่งรายงานการประชุมสภาให้อำเภอปะทิวทราบโดยด่วนเพ่ือ
ประกอบการรายงานจังหวัดชุมพรเพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) ต่อไป จึงขอเสนอญัตติรับมอบทรัพย์สินตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ริมถนนลงทะเลอ่าวบางสน จำนวน  26 จุด ให้สภาเทศบาลตำบลบางสนพิจารณา 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    -ไม่มี-   

นายพงศกร เรืองหิรัญ  ขอเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากสภาเทศบาลก่อนมีการพิจารณา 
สมาชิกสภาฯ รับโอนทรัพย์สิน จำนวน 3 ท่าน โดยตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้  
  1.มีครบตามจำนวน 26 จุดหรือไม ่ 

/2.มีสภาพ... 
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  2.มีสภาพการใช้งานเป็นอย่างไร 
  3.มีการค้างชำระค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใด 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมือ่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามที่นายพงสกร เรืองหิรัญ เสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11 เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามข้อเสนอ ของนายพงศกร 
ประธานสภาฯ เรืองหิรัญ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน 

ครับ 
นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  กระผม ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ  ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ  1.  นายวันชาติ  อินทะเสม 

2. นายพงศกร  เรืองหิรัญ 
3. นายอนุศักดิ์  อามานนท์ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ   
ประธานสภาฯ 

นายอนุชา ศลิป์เสวตร  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 

นายฐิติโชติ อินทะเสม  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใด  
ประธานสภาฯ เสนอเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจชอบตามที่นายณรงค์วิทย์ 

ตรีเทพ เสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11 เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง- 

/นายอภิรัช... 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ตรวจสอบการรับโอนทรัพย์สิน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
  1.  นายวันชาติ  อินทะเสม 

2.นายพงศกร  เรืองหิรัญ 
3.นายอนุศักดิ์  อามานนท์ 
ขอให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สนิดังกล่าวตประเดน็ดังนี ้
1.มีครบตามจำนวน 26 จุดหรือไม ่ 

  2.มีสภาพการใช้งานเป็นอย่างไร 
  3.มีการค้างชำระค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใด 
  แล้วรายงานให้ประธานสภาทราบ ภายใน 15 วัน เพ่ือรวบรวมนำเข้าท่ีประชุมสภา

เทศบาลพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ประการใด หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ 

วาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7    ญัตติ เรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝาถังขยะเทศบาล 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ   
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ ทองหญีต  ตามท่ีเทศบาลตำบลบางสนได้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพ้ืนที่นั้น  
นายกเทศมนตรีฯ ปรากฏว่าได้มีปัญหาการจัดเก็บที่ล่าช้า ผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งการจัดเก็บได้เต็มที่เนื่องจากเกิด

ปัญหาขยะติดฝาถัง การนำขยะออกมาแต่ละถังเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลานาน
มาก หากมีขยะขนาดใหญ่ก็จะติดจนเอาไม่ออก ทางผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้รับจ้าง
ได้มาประชุมกันเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว สรุปได้ว่าควรตัดฝาถังออกเพ่ือให้สามารถ
นำขยะออกมาได้ง่ายขึ้น จึงจะสามารถเพ่ิมการจัดเก็บขยะในแต่ละวันได้มากขึ้น เทศบาลตำบล
บางสนขอให้ทางสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตัดฝาถังขยะออก   

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายพงศกร เรืองหิรัญ  จำนวนถังขยะมีเท่าไรที่ต้องตัดฝาออกและใช้วิธีการใดในการตัดฝาถังขยะ 
สมาชิกสภาฯ   

นายพรชัย แก้วกำเนิด  จำนวน 500 ถัง บ้างถังชำรุดฝาถังบ้างส่วนหลุดออกมาแล้วแต่ยังเหลือครึ่งฝา วิธี 
รองนายกเทศมนตรีฯ การตัดใช้เครื่องเลื่อยฉลุ โดยแปลงไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ สามารุทำได้ง่ายใช้เวลาถังละ

ประมาณ 1 นาที โดยพนักงานเทศบาลจะออกตัด ขอความร่วมมือสมาชิกสภาช่วยด้วยครับ 
 
 

/นายนันทชัย… 
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นายนันทชัย อามานนท ์                ท่านใดมีความต้องการฝาถังเพ่ิมให้มาเขียนคำร้องที่เทศบาล  ฝากท่านสมาชิกช่วยประชา 

เลขานุการนายกฯ           สัมพันธ์ในหมู่บ้านด้วยครับ การจัดหาถังเพ่ิมเติมขอยอดภายในสิ้นเดือน
นี้นะครับ เพราะยังมีงบประมาณ จะสั่งซื้อประมาณ 50 ถัง เพราะถ้าสั่งเยอะๆถ้าชาวบ้านต้องการ
เพ่ิมน้อย จะเหลือแล้วไม่มีที่เก็บ ดูแลรักษายาก งบประมาณปีหน้าน้อย  ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 

 
นางเดือนเพ็ญ  มากนาสัก                การจัดเก็บขยะบ้านที่อยู่ในซอย ห่างจากถนน  เก็บอย่างไรหรือต้องเอาออกมาไว้หน้า 
สมาชิกสภาฯ                  บ้าน 
 
นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์                    ขึ้นอยู่กับบ้านไกลจากถนนหรือไม่  และในซอยมีหลายหลังหรือไม่ ถ้ามีหลายหลังรถจะ
หัวหน้าสำนักปลัด            เข้าไปเก็บ  แต่หากมีหลังเดียวให้เอาขยะมาวาง ไว้หน้าบ้าน   
 
นายอนุชา ศิลป์เสวตร                     เสนอให้มีการจัดซื้อถังขยะ  ที่เป็นถังขยะโดยตรงอย่าดัดแปลง หูหิ้วทำเองหรือจากรอง
ประธานสภาฯ                 โรงงาน 
 
นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์                    ถังชุดใหม่  ไซส์ขนาดเดิม  สีเดิม  แต่ไมม่ีฝา  มีหูหิ้ว แต่ไม่มีฝา  มาตรฐานจากโรงงาน 
หัวหน้าสำนักปลัด  
            
นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมือ่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาฝาถังขยะเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบล

บางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   10 เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญ 

นายอนุศักดิ ์อามานนท์              เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ขอถามเรื่องกฎระเบียบของการใช้รถเวลากลางคืน  
สมาชิกสภาฯ เอาออกไปได้อย่างไร  ชาวบ้านถามมาว่า 2  ทุ่ม  มีรถออกไปวิ่งบนถนนปะทิว  อธิบายได้หรือไม่

คืนวันเสาร์  ใครเป็นผู้เอารถออกไปวิ่ง  2  ทุ่มกว่าๆ  ไม่ได้รับอนุญาตจากใครเลย 
/นายกฤตัชญ์... 




