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ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
                     2. นายสุทนิ     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     เรืองหิรญั  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. นายมานพ     ชาญนคร  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
  4. นายกฤตัชญ์    รัตนพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
  5. น.ส.อังคณาวรรณ สังขมรรทร  ผู้อ านวยการกองคลัง 

6. นายพิศ  กูลเกื้อ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางณชนก     นิลสถิตย ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นายศักดิ์ชาย  พยัญตา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสุเทพ     พงศ์พญา รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน     ลาป่วย 

  2. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน    ลากิจ 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 



- 2 - 

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน 

สภาเทศบาลต าบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนในครั้งนี้ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559  สมยัที่ 2 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน นั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  มกี าหนด 
30 วัน  ประกาศ ณ วันที่  20 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 ลงนามโดย นางรจนา        
โพธิสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

แล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
                         เม่ือวันที่  29  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  (ครั้งที่ผ่านมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 
ประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                              พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลบางสน วาระท่ี 1(ขั้นรับหลักการ) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2560 ( พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 
เลขานุการสภาฯ มาตรา 65 งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ

งบประมาณ ออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 “ ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณ ท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นไดพิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้วงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวม
และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

ที่ประชุม   - รับทราบ -        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญคะ (ขอให้สมาชิกสภาฯดูเอกสาร

ร่างเทศบัญญัติฯตามไป) 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ           กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลต าบลบางสน  บัดนี้ถึงเวลา 
นายกเทศมนตรีฯ ที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางสนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ 

สภาเทศบาลต าบลบางสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้   
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
       เทศบาลต าบลบางสน   มีสถานะการเงิน ดังนี้  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     23,440,487.81    บาท    

   /1.1.2 เงินสะสม... 
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1.1.2 เงินสะสม        5,045,797.07     บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม    7,382,869.36    บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 0 โครงการ 

         เป็นเงิน 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 

เป็นเงิน 0.00 บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   จ านวน   8,999,887.92  บาท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร                873,280.24  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        9,453.40  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        33,122.75 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 434,844.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        15,200.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน          3,665.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร             4,886,071.53 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       2,744,251.00 บาท 

 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน 0.00         บาท 
(3) รายจ่ายจริง   จ านวน  0.00   บาท      ประกอบด้วย 

  งบกลาง     0.00   บาท 
  งบบุคลากร    0.00   บาท 
  งบด าเนินการ    0.00   บาท 
  งบลงทุน    0.00   บาท 
  งบรายจ่ายอื่น    0.00   บาท 
  งบเงินอุดหนุน    0.00   บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  0.00 บาท              
 (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน    0.00  บาท 

 
ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2558   

ประมาณการ 
ปี 2559  

ประมาณการ 
ปี 2560 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 0.00 4,070,000 4,680,300 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 83,000 32,000 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 110,000 85,000 

   /หมวดรายได้... 
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    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 1,005,000 1,005,000 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 90,000 60,000 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000 1,000 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 0.00 5,360,000 5,863,300 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 0.00 11,890,000 12,200,500 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 11,890,000 12,200,500 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 4,750,000 9,936,๒00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 4,750,000 ๙,936,๒00 

รวม 0.00 22,000,000 28,000,000 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

                    2.2 รายจ่าย 

    รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2558 

ประมาณการ   
ปี 2559 

ประมาณการ  
ปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 0.00 1,536,160 6,680,016 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 
    ประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 

0.00 8,727,640 10,1๖๓,660 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
    และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

0.00 5,595,000 6,119,924 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้าง) 

0.00 5,256,200 4,3๑๗,400 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 20,000 20,000 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 0.00 865,000 700,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 22,000,000 28,000,000 

รวม 0.00 22,000,000 28,000,000 
 

   /ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาล
ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
    ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ต่อไป รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 8 – 11 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 
65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางสนและโดยการอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดชุมพร  ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็น 
                                      จ านวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000.00  บาท   
   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 

       อุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  28,000,000.00  บาท    โดยแยกรายละเอียด    
        ตามแผนงานได้ดังนี้       

   /แผนงาน... 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,42๗,๖๖๑ 
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2๘๕,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
           แผนงานสาธารณสุข 120,000 
           แผนงานเคหะและชุมชน 6,129,400 
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8๔0,000 
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000 
           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
           แผนงานการศึกษา 2,4๕๕,๙๒๓ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
           แผนงานการพาณิชย์ 1,93๒,000 
           แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
           แผนงานงบกลาง 6,680,0๑๖ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,000,000 
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แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,42๗,๖๖๑ 
           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2๘๕,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
           แผนงานสาธารณสุข 120,000 
           แผนงานเคหะและชุมชน 6,129,๔00 
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8๔0,000 
           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000 
           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 
           แผนงานการศึกษา 2,4๕๕,๙๒๓ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
           แผนงานการพาณิชย์ 1,93๒,000 
           แผนงานการเกษตร 50,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
           แผนงานงบกลาง 6,680,016 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 28,000,000 
   ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน รวม ทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
           รวมรายจ่าย 0 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้ 
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

   ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางสน  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

     ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559  
 
       (ลงนาม)      -ประวิตร  พุ่มสุวรรณ-    

                               (นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ) 
                ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
                

                  เห็นชอบ 

                    (ลงนาม)   -ธนนท์  พรรพีภาส- 

                      (นายธนนท์  พรรพีภาส) 
                    ต าแหน่ง นายอ าเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน 
                      ผูว้่าราชการจังหวัดชุมพร 
 

   /ต่อไป... 
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  ต่อไปรายงานประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร     
   หน้าที่ 13 – 15      

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร หน้าที่ 16 – 18     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเอกสาร หน้าที่ 19 – 39  ซึ่งมีเอกสารมากขอไม่อ่านทั้งหมด    

นางรจนา โพธิสุวรรณ            ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศ

บัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรหรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะหลักการดังกล่าว   ขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ 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 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรม การหาข้อยุติตาม
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนดโดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 
แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
หนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลัก การแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้อง 
ถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง
และวาระที่สาม ตามล าดับ” 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
มาตรา 62 ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรม 
การคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย
แก้ไข ปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ  

   /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภาเทศบาลเสนอ 
จ านวนเจ็ดคนและบุคคล ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวน
เจ็ดคนโดยให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ ไม่รับหลักการและให้กรรมการ
ทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล คนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน  

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน ให้คณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธานคณะ 
กรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ง ร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตามมาตรา 61 ทวิ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่ง
ให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้
ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี  
งบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้
สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้” 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                         -ไม่มี-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ดิฉันขอ 
ประธานสภาฯ มติทีป่ระชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …11….  เสียง-    

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2559 วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน ....-.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2559 วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน ....1.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระท่ี 1 จ านวน  11 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มีและ

งดออกเสียง 1 เสียง  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  วาระท่ี 1  ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

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

ข้อ 45   “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น” 

ข้อ 49   “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรม 
การแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิน่หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ 50  “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน 
สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และ 

 /ให้ประธาน... 
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ประธานขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป  

นายณรงค์  เจริญเพง็   ขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3  วันโดยก าหนดระยะ 
สมาชิกสภาฯ เวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 15 - 17  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  

2559 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวัชรินทร์ ศิลปเสวตร           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวัฒโน  วลิัย                ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ  นายณรงค์  เจริญเพ็ง 

ว่าสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วันตั้งแต่
วันที่ 15-17  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  ต้ังแต่เวลา 08.30 -  16.30 น. ณ. ห้อง ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบางสน  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ประธานขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน  
ประธานสภาฯ   

นายณรงค์  เจริญเพ็ง          ขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ จ านวน 1 วัน 
สมาชิกสภาฯ    

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม         ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายพยัน  แก้วกรูด             ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน  
ประธานสภาฯ ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายณรงค์  เจริญเพ็ง 

ว่าสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ จ านวน 1  วัน   

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
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 มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการ
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

นางรจนา โพธิสุวรรณ          ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

นายวัฒโน  วลิัย   ขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ  ร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  จ านวน  5  คน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ          ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายณรงค์  เจริญเพ็ง                ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นายวัฒโน  วลิัย  ว่า

สภาได้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  
จ านวน  5  คน  

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ       ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติเรียง 
ประธานสภาฯ ตามล าดับจนครบ 5  คน  ขอเชิญคะ 

นายพงศกร  เรืองหิรัญ     ขอเสนอ  นายวัชรินทร์ ศิลปเสวตร  เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร  
สมาชิกสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 1   

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายพยัน  แก้วกรูด                 ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายบูรณ์ศักดิ์ อินทะเสม  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  คนที่ 1  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายวัชรินทร์ ศิลปเสวตร  เป็นกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   คนที่ 1   

ทีป่ระชุม                       -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2                                         
ประธานสภาฯ  

นายณรงค์  เจริญเพ็ง     ขอเสนอ นายวัฒโน  วิลัย  เปน็กรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ  ร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 2   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

นายวันเฉลิม  ปานพุมเรียง        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ              ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ 2  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายวัฒโน  วิลัย  เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2   

ที่ประชุม                        -รับทราบ-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3                                         
ประธานสภาฯ  

นายพยัน  แก้วกรูด   ขอเสนอ  นายณรงค์ เจริญเพ็ง  เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร 
สมาชิกสภาฯ ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 3   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ 

 

/นายวัฒโน... 
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นายวัฒโน  วลิัย            ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม           ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 3  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายณรงค์  เจริญเพ็ง  เป็นกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3   

ที่ประชุม                        -รับทราบ- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4                                         
ประธานสภาฯ  

นายณรงค์ เจริญเพ็ง  ขอเสนอนายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ  
สมาชิกสภาฯ  ร่างเทศบัญญัติฯ  คนที่ 4   

นางรจนา โพธิสุวรรณ               ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ  

นายวัฒโน  วลิัย                 ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  

นายวัชรินทร์  ศิลปะเสวตร ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 4  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม เป็นกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 4   

ทีป่ระชุม                       -รับทราบ-                      

นางรจนา โพธิสุวรรณ      ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5                                         
ประธานสภาฯ  

นายวันเฉลิม ปานพุมเรียง   ขอเสนอ  นายพยัน  แก้วกรูด เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ รา่งเทศบัญญัติฯ  คนที่ 5   

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยคะ 
ประธานสภาฯ  

นายณรงค์  เจริญเพ็ง               ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ  
 
 

/นายพงศกร... 
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นายพงศกร  เรืองหิรัญ    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ         ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปร  
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 5  อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุม

สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  เป็นกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 5   

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายวัชรินทร์   ศิลปเสวตร    
2. นายวัฒโน       วลิัย 
3. นายณรงค์       เจริญเพ็ง 
4. นายบูรณ์ศักดิ์  อินทะเสม 
5. นายพยัน        แก้วกรูด 

ที่ประชุม             -รับทราบ-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภารับทราบหรือไม่ หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ  นัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ             ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน 
กรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ หลังจากประชุม

สภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และคณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่านทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ              ขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ 2559  ในวันจันทร์ที่  29  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ในวาระท่ี 
2 และวาระที่ 3  ต่อไป โดยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารจะสามารถส่งให้ท่านได้ หลังจากท า
รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม             -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                         ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ 

/รายจ่ายหมวด... 
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รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน  2 รายการ 
โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือโอนไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่  โดยมีรายละเอียด การโอนเพ่ิม – ลด ดังนี้ 

          รายการที่ 1  
โอนเพิ่ม กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1  
รายละเอียดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  95,000 บาท 
โอนลด  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,300,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 406,344.63 
บาท  โอนครั้งนี้  95,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  311,344.63  บาท  
รายการที่ 2  
โอนเพิ่ม กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1  
รายละเอียดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  100,000  บาท 
โอนลด  กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้  740,000.00  บาท คงเหลือก่อน
โอน 250,390.00 บาท  โอนครั้งนี้  100,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน 150,390.00 บาท  

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่าย จึงด าเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และท่านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย  พยันตา ขอเสริมสักเล็กน้อย ขอบคุณที่เล็งเห็นโอนงบท า

โครงการไฟส่องสว่างริมทะเลเป็นโครงการที่พ่ีน้อง หมู่ 1 อยากได้ ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของต าบล
บางสน  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และแหล่งท ามาหากินของชาวบ้าน ฝากดูแลซ่อมแซมเสาไฟฟ้า  
เพราะได้เกิดน้ าทะเลเซาะริมถนนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพ่ีน้องที่อยู่บริเวณนั้น เท่านี้ครับ 

 /นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติขออนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่าย

รายการใหม่ ที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …8….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน ....1.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน .....4....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ต าบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน  2 โครงการ 
                         วงเงินงบประมาณตั้งไว้  1,099,900.00  บาท 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ตามท่ีเทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็น ต้องด าเนินกิจการ 

ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมและกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดอืดร้อนของประชาชน  ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้      

หลักการ 

ณ วันที่  1 สิงหาคม  2559 เทศบาลต าบลบางสนมีเงินสะสมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   
1,623,342.39 บาท กันไว้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เหตุสาธารณะภัย การบริหารงานอื่นๆที่กฎหมาย
ก าหนดหรือหนังสือสั่งการ ให้เพียงพอ จ านวน 523,342.39 บาท คงเหลือสามารถน ามาใช้
จ่ายได้  1,100,000.00  บาท ในการนี้ เทศบาลต าบลบางสน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี้  
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบชายทะเลหน้าทับ หมู่ที่ 1 
   งบประมาณตั้งไว้  317,100.00  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบชายทะเลหน้าทับ หมู่ที่ 1 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่เทศบาลก าหนด 
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPESEAL สายร่วมมิตร หมู่ที่ 8 
   งบประมาณตั้งไว้  782,800.00  บาท 
 

/แผนงาน... 
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แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPESEAL 
สายร่วมมิตร หมู่ที่ 8  

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้รวม  1,099,900.00  บาท 

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 (2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3)เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด าเนินการ  ภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้   
จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                         -ไม่มี-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใด

เห็นว่าควรให้ความเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …11….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน .....-....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน ....1.....เสียง- 
นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ต าบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระ... 



-19- 

ระเบียบวาระท่ี 6    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จ านวน  4  โครงการ  วงเงินงบประมาณตั้งไว้  1,121,600.00   บาท 

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ตามท่ีเทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็น ต้องด าเนินกิจการซึ่ง 

อยู่ในอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมและกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึง
ขอเสนอญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2559 เทศบาลต าบลบางสนมีเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น

จ านวนเงินทั้งสิ้น 6,679,869.36  บาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 
22,000,000 บาท  การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน ทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้อง 
ถิ่น  ดังนั้น ร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คือ 5,500,000 บาท  สว่นที่
เกินร้อยละยี่สิบห้า คือ 1,179,869.36 บาท ในการนี้ เทศบาลต าบลบางสน ขออนุมัติการ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม  1,121,600.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี้ 
1.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า  หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 102,000.00  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการที่เทศบาลก าหนด 
2.โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ าห้วยลึก  หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 93,400.00 บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ าห้วยลึก  หมู่ที่ 8  รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการที่เทศบาลก าหนด 
3.โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ าประปา หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 445,200 บาท 
แผนงาน การพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ าประปา หมู่ที่  5 รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการที่เทศบาลก าหนด 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าชัน หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 481,000 บาท 
แผนงาน การพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท่าชัน หมู่ที่ 2 รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการที่เทศบาลก าหนด 

 /รวมขอจ่าย... 
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          รวมขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี้  1,121,600 บาท   
เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 87 วรรคสอง การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็น 
ชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
ยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
น ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ข้อ89(1)  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ  

1,121,600  บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็น 
ชอบตามญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …11….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม      
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน ....-.....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม      
ประธานสภาฯ              โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน ....1....เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ต าบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และท่านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย  พยัญตา  ที่เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมในครั้งนี้  ผมขออนุญาตท่านประธานอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่สภาฯ  ได้อนุมัติงบไปแล้ว

นั้น  ไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติ  เงินสะสม  เงินทุนส ารองเงินสะสม  11  โครงการ  ขอขอบคุณ
ประธาน สภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่เห็นความส าคัญอนุมัติให้ผ่านความเห็นชอบ รวมถึง 
ผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังการประชุม 

 
 

/โครงการสร้าง... 
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  -  โครงการสร้างสะพานคอนกรีตคลองคอกม้า  ตั้งงบไว้  1,230,000  บาท  ได้แจ้ง

ไปยัง  อบจ. ปี  59  นี้  ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ  ยังเหลือเวลาอีก  2  เดือน  ก็ยังไม่แน่  เผื่อว่า 
 เราอาจจะได้รับงบสนับสนุนจาก  อบจ.  ต าบลละล้าน  ก็สามารถจะโอนไปตั้งจ่ายโครงการ

ใหม่ได้  เช่นกับโครงการซ่อมแซมถนนสายคอกม้า – บางเสียบ – เนินส าลี  ผมได้ท าโครงการ
ขอสนับสนุนเงินเฉพาะกิจได้น าส่งนายอ าเภอไปยังจังหวัดและกรมส่งเสริมฯ เพ่ือของบท า
โครงการท าถนนคอนกรีต ซึ่งมีงบประมาณ 5  ล้านกว่าบาท  ถ้าในปี 60  ก่อนจะบรรจุ
งบประมาณ  หากได้งบประมาณจากกรมฯ มาก่อนเราจะได้ด าเนินการจากงบเฉพาะกิจนั้น  ก็
ขอแจ้งมายังสภาฯ  ในส่วนที่ใช้งบของเทศบาลก็จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  อีกโครงการถนน
คอนกรีตหน้าทับไปชุมชนบางสนบ้านยายไล้  ทางหลวงชนบท  26.5  ล้านบาท  ก็ได้ตาม
เรื่องให้อยู่  และทางหลวงได้ยืนยันมาว่ามีโอกาสที่จะได้สูง  ส่วนโครงการประปาอีกตัวก็ได้
ส่งไปแล้ว  ก็รอผลจากกรมฯ  ขอรบกวนเพียงเท่านี้ครับ 

นายพงศกร  เรืองหิรัญ  ฝากท่านนายกฯครับ  การติดตั้งไฟส่องสว่าง  อยากให้พนักงานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ 
สมาชิกสภาฯ ประสานกับสมาชิกสภาฯ  ในเขตรับผิดชอบร่วมเพราะอาจมีแยกและมุมอับ  ซึ่งบางมุมอาจ

เป็นที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น  อยากขอความร่วมมือในส่วนนี้  ในส่วนของชื่อซอยอยากให้ตั้งเป็น
ชื่อบ้านหลังแรกของซอยหรือหลังสุดซอย  หรือในซอยก็ได้ครับ 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขอขอบคุณ คุณพงศกรฯ  ขอน าเรียนปรึกษา  ไฟส่องสว่างที่มีอยู่เดิมหากเสียหายให้   
นายกเทศมนตรีฯ  แจ้งมายังผู้บริหารหรือกองช่าง  ไฟเสียเราจะทราบในตอนกลางคืน  หากพบเห็นให้แจ้งเลย  ใน

ส่วนที่ติดตั้งใหม่  มีงบประมาณปี  2560  ก็มีงบอยู่ส่วนหนึ่งสามารถน าไปซื้อเพ่ิมและซ่อมได้  
ส่วนชื่อซอยที่ปรึกษาหารือกันอยู่  ก็อยากให้มีอยู่เหมือนกันต่อในวาระที่  7  เรื่องวันแม่  12  
สิงหาคม  2559  วันศุกร์นี้  ทางเทศบาลจัดงานบริเวณลานหน้าที่ว่าการอ าเภอปะทิว  
เทศบาลต าบลบางสนเป็นแม่งานใหญ่  อ าเภอได้มอบหมายให้  ส่วนวันพ่อจะเป็นของเทศบาล
ต าบลปะทิว  ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกปี  ฝากประชาสัมพันธ์ราษฎรให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ภาค
เช้า – ค่ า   

 -  เช้า 06.45  น.  ท าบุญตักบาตรอาหารสดอาหารแห้ง 
 -  07.00  น.  พิธีทางสงฆ์  การแต่งกาย  เช้า  เสื้อชุมพรทีมสีฟ้า  ชุดไทยอัตลักษณ์  ชุด

สุภาพ  เสื้อ  สก.  หรือตามท่ีหมู่คณะก าหนด 
 - 08.00 น.  พิธีลงนามถวายพระพร  อยากให้ท่านที่มีชุดปกติขาว หรือไม่ก็ชุดสีกากี  พร้อม

กันที่ศาลาประชาคมอ าเภอปะทิว 
 - ภาคค่ า  ถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  วางพานพุ่มดอกมะลี  

ริ้วขบวนหน้าสถานีรถไฟ  เสื้อ สก.สีฟ้า  ห้ามสวมกางเกงยีนส์  ชาวบ้านสามารถเข้าไปร่วมใน
นามของกลุ่มองค์กรได้ อยากให้ไปกันเยอะๆ 

นายศักดิ์ชาย  พยัญตา  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  และคณะผู้บริหาร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลบางสน  พนักงานเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  วันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้เข้ามายื่นหนังสือ

และทราบว่ามีการประชุมสภาฯ  จึงไม่ได้น าเรื่องเข้าวาระการประชุม  ก็ต้องขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ ด้วยนะครับ  ก่อนอ่ืนขอชื่นชมในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  จากที่ผมได้นั่ง
ฟังมาตั้งแต่เริ่มการประชุม  ในส่วนของเรื่องการประกอบอาชีพเป็นหลัก  ในเรื่องของถนน 

 
/ทางภาคเกษตร... 
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ทางภาคการเกษตร  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีผลต่อ
พืชผลทางการเกษตร  ผู้บริหารได้เสนอการน างบจากส่วนต่างๆ  เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  ซึ่งงบ
จากองค์กรต่างๆ  เน้นในพื้นท่ี  สภาองค์กรชุมชนได้งบจาก พอช.อยู่ในแผนยุทธศาสตร์สภาฯ 

 ที่ด าเนินการ  10  ด้าน  จะขอเรียนคร่าวๆ ผ่านสภาเทศบาลแห่งนี้ไปยังท่านนายกเทศมนตรี  
ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการการท่องเที่ยว ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลบางสน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสภาองค์กร 
    ชุมชน  
8. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงของท่ีดินท ากิน และที่อยู่อาศัยชนบท 
9. ยุทธศาสตร์ ด้านความเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
10. ยุทธศาสตร์ ด้านองค์กรการเงิน และสวัสดิการชุมชน 

ซึ่ง  10 ยุทธศาสตร์นี้  ได้ด าเนินการไปบางส่วน  เช่นในเรื่องของที่ดินท ากินก็จะเห็น
ว่าตอนนี้ทางทีมงานได้ไปจัดเก็บข้อมูลขอบเขตของต าบล  และจัดท าแผนที่และน าเรียบเรียง
ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ  ซึ่งก็จะอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสภาชุมชน  คือ
เล่มนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาคีเครือข่าย  เราได้ประชุมกันเมื่อเดือนที่แล้วก็กลายเป็น
ยุทธศาสตร์ก็คือปัญหาความเดือดร้อน  ของประชาชน   ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในเล่มนี้  และจะ
ขอมอบให้กับสภาท้องถิ่นเพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์  ขอโอกาสนี้ส่งมอบให้กับประธานสภาฯ  
ได้ผ่านไปถึงผู้บริหาร  ขอเชิญครับ ขอบคุณสภาเทศบาลต าบลบางสนเป็นอย่างยิ่งครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอบคุณผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย  พยัญตา  ที่มอบหนังสือแผนยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชน 
พัฒนา ประธานสภาฯ ต าบลบางสน   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญคุณณรงค์ค่ะ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง  กระผมขออนุญาต  มีข่าวฝากมานะครับจากเจ้าหน้าที่ของเรา  จากนิติกรของเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฝึก  อปพร.  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปประสานกับต าบลวังไผ่ว่าจะมีการฝึก  อปพร.  ใหม่  รวมถึงเทศบาลต าบล
บางสนของเราต้องการก าลังของเจ้าหน้าที่  อปพร.  เพราะที่มีอยู่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีกันอยู่
แล้ว  อยากจะได้เด็กใหม่ๆ  เข้าไปดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ  ทางนิติกรฝากมาว่า  ถ้า
สมาชิกสภาท่านใด  หรือมีพรรคพวกพ่ีน้องหรือลูกหลานที่อยากจะเข้ามาร่วมในการเป็น
สมาชิก  อปพร.  ของเทศบาลเราให้ส่งรายชื่อภายในวันพุธที่จะถึงนี้  และผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับ
การอบรม  5 วัน ที่ค่าย  ตชด. ไม่ได้จ ากัดยอด ได้ยิ่งมากยิ่งดี ไปเช้าเย็นกลับ เอกสารคงไม่
ต้องขอรายชื่อก่อนครับ  ก็ฝากด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
 

/นางรจนา... 
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นางรจนา  โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1   ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 15.40  น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)   -ณชนก นิลสถิตย์-        ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                        (นางณชนก  นิลสถติย์) 
                                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 

เมื่อวันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...............ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
 

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

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

 
   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางสน สมัย....................... สมัยที่ .......... (ครั้งที่ .........) ประจ าปี พ.ศ. …………………… 
เมื่อวันที่.......... เดือน..........................พ.ศ. ..................  
 
 
    

 (ลงชื่อ)                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 


