
                        
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 19  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ต าบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 31  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  บางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  

 

                                                                                                                                                            
                                                                  (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 

                           
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่๑ (ครั้งที่ ๑) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันอังคารที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
อ าเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
ส านักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ 
โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ ต่อ ๑๐๗ 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่  19  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

 
ผู้มาประชุม 
   1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
                             2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   3. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   4. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

5. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   6. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   7. นายพงศกร     เรืองหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   8. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   9. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   10. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   11. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
   12. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   2. นายจ ารัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   3. นายพรชัย     แก้วก าเนิด  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   4. นายมานพ     ชาญนคร  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
   5. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
   6. นายกฤตัชญ์    รัตนพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
         ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
   7. นางณชนก     นิลสถิตย์  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

-ไม่มี- 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุมครบ 

องค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2561 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562  นั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มี
ก าหนด 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ลงนามโดย นางรจนา 
โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุม  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกสภาเทศบาล 

ได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  

ที่ประชุม   -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
                         เมื่อวันที่ 29  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2561  (ครั้งที่ผ่านมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม    -ไม่มี-  

/นางรจนา... 



-3- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน ขอให้ 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 24 ได้ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มี
ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด”  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัย

ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ า ปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรก  ของแต่ละปี” 

ที่ประชุม    -รับทราบ-        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน เสนอตามก าหนดดังนี้ 
ประธานสภาฯ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร) 
 4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  
                                   จ านวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ประการใด หากไม่มีขอเชิญท่านสมาชิก

เสนอตามล าดับ 

นายพงศกร เรืองหิรัญ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
สมาชิกสภาฯ                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 15 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562) 
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  4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2563  
                                   จ านวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563)  

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง      ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่คุณณรงค์ เจริญเพ็งเสนอมา 

ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สรุปว่าท่านสมาชิกเห็นชอบกับข้อเสนอของคุณพงศกร เรืองหิรัญ  ว่าสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต าบลบางสนได้ก าหนดสมัยการประชุมสภาฯ ดังนี้ 

1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                 จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  10 เดือนพฤษภาคม ถึงวันที่ 8 เดือน 
                                 มิถุนายน พ.ศ. 2562)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                    จ านวน  30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 – 30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  15 เดือนกันยายน – 14  เดือนตุลาคม   
                                 พ.ศ. 2562) 

4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  
                                   จ านวน  30  วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่  1 - 30  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563)  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่สมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

 
 

/ระเบียบวาระ... 



-5- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ประธานสภาฯ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขอให้หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล
บางสน ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง   

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์               ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หัวหน้าส านักปลัด งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 และให้จังหวัดด าเนินการแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและก าชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามแบบประกอบการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณ 1500853038500001 แหล่งของเงิน 6111410 
รหัสกิจกรรมหลัก15008XXXXM2262 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/13654 -13723 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เลขที่ใบจัดสรร 
13777-13846/2561  

  เทศบาลต าบลบางสน ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จ านวน 36,000 บาท 
โดยมีผู้พิการที่ได้รับเบี้ยพิการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1.นายอั้น  พยัคฆิน จ านวน 10 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
 2. นางสาวอุทิศ จันปทิว จ านวน 10 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
 3.นางสาวสุพรรษา แย้มลังกา จ านวน 10 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 

4.พระจรุง จีวระศิริ จ านวน 10 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
5.นายประเสริฐ  เดชเดชา จ านวน 3 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
6.นายสว่าง เมืองวิหก จ านวน 1 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 800 บาท 
7.นายจักรกฤษณ์  ทรายแก้ว จ านวน 1 เดือนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 800 บาท 

ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกจ่ายเบี้ยความพิการดังกล่าวซึ่งจะเบิกจ่ายจากเงินสะสม ซึ่งเป็น
เงินนอกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าเงิน
สะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมิใช่กิจการด้านบริการชุมชนและสังคม 
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  เทศบาลต าบลบางสนต้องด าเนินการ เสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลบางสนให้ความเห็นชอบก่อน แล้วรายงานเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอท าความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นการปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ต่อไป 
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ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่มี- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ   หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมส าหรับเป็น 
ประธานสภาฯ   ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล 

ภาพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จ านวน 36,000 บาท ส าหรับ
เบิกจ่ายให้ผู้พิการจ านวน 7 ราย 

ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สรุปว่าท่านสมาชิกเห็นชอบกับข้อเสนอของคุณพงศกร เรืองหิรัญ  ว่าสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต าบลบางสนได้ก าหนดสมัยการประชุมสภาฯ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม ่ ประการใดเชิญค่ะ   

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ    เรียนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน 
นายกเทศมนตรีฯ ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ ขออนุญาตที่ประชุมแห่งนี้ประชาสัมพันธ์งานการปฏิบัติ

หน้าที่ของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และรวมถึงเหตุการณ์ภัยแล้งที่
เกิดข้ึน 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลได้
ผ่านไปครึ่งปี ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญของงบประมาณ ที่อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 50% 
ส่วนของถนนและงานซ่อม ส่วนที่เหลือจะเอาไปจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จโดยเร็ว  ภารกิจงานของ
เราค่อนข้างเยอะ  งบที่ได้จากส่วนกลางที่มีมากพอสมควร เราต้องท าโครงการต่อเนื่องหลาย
โครงการ  ที่คาดว่าจะได้ จะได้ในปี 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเรื่องของงานประปาเกือบ 
2 ล้าน  ได้ท าเรื่องไปยังผู้ว่าฯ และรออนุมัติ ส่วนโครงการสนามกีฬามีเงินเหลือ 3 แสน ได้ขอ
อนุมัติแล้วเช่นกัน ขณะนี้เงินรายได้ เงินอุดหนุนภาครัฐเข้ามาพอสมควร  

2. สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ คาดว่าจะแล้งนาน ช่วงเมษายน – พฤษภาคม สิ่งส าคัญคือ
เรื่องน้ าประปาของเรา ดูแลทุกหมู่บ้าน 100% เป็นงานที่หนักและใช้งบประมาณค่อนข้าง
เยอะ กองช่างได้ด าเนินการเดินท่อเมนตามแผนพัฒนา ขณะนี้เริ่มท าเป็นโครงการ  โดยเริ่ม
เปลี่ยนท่อเมน จาก PVC เป็น PE ขนาด 4 นิ้ว การวางท่อใหม่อาจกระทบชาวบ้าน ขอให้ทุก
ท่านเป็นหูเป็นตาให้ด้วย  ช่วยรับเรื่องจากชาวบ้านและประสานมายังเทศบาลเพื่อความรวดเร็ว 

3. ในเรื่องของเพลิงไหม้ ได้ก าชับพนักงานในเรื่องเวรยามและรถน้ าให้มีการแสตนบาย
ตลอด 24 ชม. เฝ้าระวังป้องกันไฟไหม้ ฝากช่วยดูแลในเรื่องของการจุดฟืนไฟและการเผาอะไร
ต่างๆ เรื่องการบริหารจัดการขยะ ของเราไม่มีที่ทิ้งจะเผาก็มีปัญหา เราต้องปฏิบัติตามการสั่ง 
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การเรื่องฝุ่นควันหรือปัญหา PM 2.5 ที่ประสบอยู่ในขณะนี้ ขอสร้างความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่การท างานของเรา หลายโครงการหลายเรื่องซึ่งต้องใช้มติของสภาฯ ดังนั้น ที่แห่ง
นี้จึงเหมือนการออกกฎหมายท้องถิ่นท้องถิ่น  ซึ่งในยุค คสช.จะมีหลายโครงการที่ส่งลงหมู่บ้าน
โดยตรงพอสมควร หลายท้องถิ่นหากบริหารจัดการไม่รัดกุม ไม่สามารถจะจัดเก็บภาษีได้ตาม
เป้าก็จะกระทบกับหลายแห่ง  ซึ่งความส าคัญจะไปอยู่ที่ท้องที่ มีงบผ่านลงไปยังหมู่บ้าน  จึง
สร้างความสับสนว่าของท้องถิ่นมีงานเสนอโครงการผ่านลงหมู่บ้านแต่ละโครงการต้องมีการ
ประชาคมหมู่บ้าน  ทางผู้ใหญ่บ้านจะมีการประชุมและท าโครงการ  ขอย้ าในส่วนของสภาฯ 
ของเรา เวลาจัดซื้อจัดจ้างไม่จ าเป็นต้องผ่านประชาคมอีก และไม่จ าเป็นต้องผ่านการสอบถาม
ความพึงพอใจ  เราได้ท าแผนเทศบัญญัติผ่านไปยังอ าเภอลงนามจึงเอามาใช้ โครงการอนุมัติ
ต้องอยู่ในแผนพัฒนา 4 ปี ซึ่งผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาส่วนหนึ่ ง  นโยบายผู้บริหารส่วน
หนึ่ง และยุทธศาสตร์จังหวัด บรรจุไปในแผนและน าไปสู่การปฏิบัติ  เช่น  หมู่ที่ 3  ที่มีปัญหา
เกิดข้ึน  เราใช้รูปแบบสภาฯ และไม่ได้ใช้รูปแบบประชาคม และโครงการจะบอกวาจะจ่ายจาก
เงินอะไร โครงการแต่ละโครงการยึดเอาสภาฯ เป็นหลัก  ไม่ใช่ประชาคมหมู่บ้ าน  การ
ประชาคมหมู่บ้านจะท าเมื่อตอนท าแผน  ขอเรียนเพ่ิมเติม  ขอแจ้งให้สภาฯ รับทราบในส่วน
ของหมู่ 3 เป็นที่ตั้งของเทศบาล แรกเริ่มเทศบาลอยู่แถวตลาดใน  อ าเภอปะทิว เป็น อบต. 
และย้ายมาเขต อบต.บางสน ได้ยื่นเรื่องไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  ได้ข้อสรุปว่า ขอใช้ที่หมู่ 3 ตาม
ประชาคมขอไป 28 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ก่อสร้างส านักงาน และแจ้งเรื่องขอใช้ไป
จังหวัดในปี 2545 และปี 2553 ได้ออก นาล. จ านวน 28 ไร่ หมู่ 3 และตรงสระน้ าเหลือง
อีก 4 ไร่ เราได้ส่งประกวดธรรมาภิบาลได้รับงบประมาณล้านกว่าบาท สร้างศาลา 4 มุม ทุก
โครงการผ่านสภาท้องถิ่น จึงอยากจะสร้างความเข้าใจว่าเราท าถูกต้องทุกเรื่อง หากมีกระแสว่า
เราท าผิดกฎหมายที่สาธารณะ ไม่ต้องกังวลเราได้ท าตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว  จึงอยากสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน อยากให้พวกเราคิดสักนิดว่าเรามีข้าราชการซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่อง
กฎระเบียบ  ไม่ว่าจะท าโครงการใด แบบไหนต้องผ่านข้าราชการ  จะไปท ามั่วๆไม่ได้ ขอฝากไว้
เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  ค่ะ ขอบคุณท่านนายกฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นอีก   
ประธานสภาฯ  หรือไม่  สท.อนุชาฯ  เชิญค่ะ 

นายอนุชา  ศิลปเสวตร  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้คณะผู้บริหารดูแลฝายเก็บน้ าท่าหลา
สมาชิกสภาฯ  เพราะเดือดร้อนมาก นับตั้งแต่ถนนสายทางรถไฟน้ าไม่ค่อยไหล วอนผู้บริหารไปดูหน่อยครับ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง  ขออนุญาตครับท่านประธาน ขอคุยให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  นายกอยู่ความ 
สมาชิกสภาฯ ร่วมมือต่างๆ ผมขออนุญาตตอบแทน ผมไม่มีแนวคิดที่จะดึงใครให้ลงเหว ในการ อนุมัติ

โครงการต่างๆ สมาชิกสภาฯ น่าจะรู้ดีว่าเราอนุมัติโครงการอะไรไปบ้าง เมื่อโครงการอนุมัติแล้ว  
เราไม่รู้ว่าการด าเนินงานถึงขั้นไหน  แต่เวลาเราไม่รู้รายละเอียด  เรารู้แต่การอนุมัติและการ
โอนเงิน  อย่างน้อยก็ให้ช่างแจ้งมาบ้างเพ่ือจะเข้าไปดูแลโครงการก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขออนุญาตท่านประธาน  ผมขอเพ่ิมเติม ในส่วนของ สท.อนุชาที่ได้กล่าวไว้  ผมขอ 
นายกเทศมนตรีฯ รับเรื่อง  นบท่าหลา  คลองท่าตาเสือแถวหลังบ้านท้องถิ่นอ าเภอ  จะเข้าไปส ารวจแนวทางว่า

จะกักเก็บน้ าได้อย่างไรบ้าง  เมื่อไม่กี่วันนี้เราได้น าหินไปทิ้งท าเป็นนบหินทิ้งเพ่ือแก้ปัญหาภัย
แล้งแก่เกษตรกรปลูกฟักทอง  โครงการนี้เรามีอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณ 74,000 บาท 
ซ่อมฝายท านบ  แต่ไม่มีผู้รับจ้างท า  เพราะเป็นโครงการที่ต้องใช้แรงงานคนแบกหิน  และเป็น 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณที่น้อยมาก  ผู้บริหารได้กันเงินไว้ในส่วนนี้  แต่เราไม่มีผู้รับจ้าง หากมีผู้รับจ้างก็
สามารถมาท าสัญญาและท าได้เลย  ขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่ได้ตัดงบประมาณ  ยืนยัน
งบประมาณในการจัดท าโครงการนี้ยังอยู่ เราไม่สามารถตัดงบได้  ผิดระเบียบ อีกเรื่องของ สท.
ณรงค์ ผมเห็นใจชีวิตนักการเมืองท้องถิ่นที่มีรูปแบบคล้ายๆ กัน  เรามาจากการอาสาเข้ามา
ท างานในท้องที่ แต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นชาวบ้าน  ข้อบกพร่องผิดพลาดด้านการสั่งการ  เรา
จะแจ้งชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ใหญ่บ้าน  แต่หลายโครงการที่ขาดการ
สื่อสารไปก็มีผิดพลาดกันบ้าง ข้อบกพร่องตรงนี้ผมขอน้อมรับไปแก้ไขครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    -ไม่มี-   

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ปิดการประชุม  เวลา 15.50 น. 
…………………………… 

 
(ลงชื่อ)     -กฤตัชญ์ รัตนพันธ์-         ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

                               (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 
                หวัหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)       -ณรงค์วิทย์  ตรีเทพ-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 

                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน         
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่5         

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)   -นฤภัย  สมบัติพิบูลย์-         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)     -ณรงค์  เจริญเพ็ง-           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายณรงค์   เจริญเพ็ง) 
ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 
(ลงชื่อ)       -พงศกร  เรืองหิรัญ-        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายพงศกร  เรืองหิรัญ) 
 ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

/มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที ่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2562 
 
    

 (ลงชื่อ)        -รจนา  โพธิสุวรรณ-      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


