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ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
                   2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  3. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

4. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  5. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  6. นายพงศกร     เรืองหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน   
  7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  8. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  9. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  10. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
  11. 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. นางณชนก     นิลสถิตย์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน ลากิจ 
2.  นายสุเทพ     พงศ์พญา รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน  ลาป่วย 

  3. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน ลากิจ 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายสุทิน อินทะเสม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนีส้มาชิกสภา 
รองประธานสภาฯ   เทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน สภาเทศบาลต าบล

บางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนตาม
ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ           เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนในครั้งนี้ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559  ขอเชิญรอง
ประธานสภาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติในคราวประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ก าหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559  สมัยที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2559 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน นั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 วัน  
ประกาศ ณ วันที่  ๕ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 ลงนามโดย นางรจนา  โพธิสวุรรณ ประธาน 
สภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  รองประธานสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

แล้ว ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ เนื่องด้วย นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน ได้ขอลากิจ จึง 
ประธานสภาฯ  ขอให้รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาเทศบาล 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
                         เม่ือวันที่  29 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่ง 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม   -มติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
                        ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  6  รายการ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ          ตามที่เทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2559  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน  6 รายการ โดยมีหลักการ 
และเหตุผล   ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่  โดยมีรายละเอียด การโอนเพ่ิม – ลด ดังนี้ 

          รายการที่ 1  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ โครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงจัดงานนอกสถานที่  
รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอน
เพ่ิมครั้งนี้  100,000 บาท 
โอนลด  กองช่างเทศบาล  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
100,000  บาท  โอนครั้งนี้  100,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  0  บาท  
รายการที่ 2  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์มาตรฐาน  
รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอน
เพ่ิมครั้งนี้  38,000 บาท 
โอนลด  กองช่างเทศบาล  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี งบประมาณ
ตั้งไว้ 72,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 72,000  บาท  โอนครั้งนี้  38,000.00 บาท  คงเหลือหลัง
โอน  34,000  บาท  
รายการที่ 3  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการโครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติกขาเหล็กพับได้ ขนาด 1.8 เมตร  รายละเอียด
ตามที่เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  
30,000 บาท 

/โอนลด... 
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โอนลด  กองช่างเทศบาล  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี งบประมาณตั้งไว้ 
72,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 34,000  บาท  โอนครั้งนี้  30,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  
4,000  บาท  
รายการที่ 4  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบหน้า-หลัง  รายละเอียดตามที่
เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  48,000 
บาท 
โอนลด  กองช่างเทศบาล  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง งบประมาณตั้งไว้  
48,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 48,000  บาท  โอนครั้งนี้  48,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  0  
บาท  
รายการที่ 5  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบหน้า-หลัง  รายละเอียดตามที่
เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  52,000 
บาท 
โอนลด  กองช่างเทศบาล  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุง 
รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งบประมาณตั้งไว้  100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 68,179.27  
บาท  โอนครั้งนี้  52,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน 16,179.27  บาท  
รายการที่ 6  
โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบหน้า-หลัง  รายละเอียดตามที่
เทศบาลก าหนด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพ่ิมครั้งนี้  50,000 
บาท 
โอนลด  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้  50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000  
บาท  โอนครั้งนี้  50,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  0  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  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่าย จึงด าเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …10….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

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

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

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

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ต าบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

จ านวน  5  โครงการ   
นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายประวิตร พุ่มสุวรรณ นายก 
นายกเทศมนตรีฯ เทศมนตรีต าบลบางสน ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจลงมติเห็นชอบกับโครงการ

ดังกล่าวโอนเพ่ิม – ลด ซึ่งเพ่ือนสมาชิกจะเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2559  
เงินส่วนนี้ถ้าไม่ได้น าเข้าที่ประชุมตั้งจ่ายรายการใหม่รายการที่ผมเห็นว่ามีความจ าเป็นแล้วเงินส่วน
นี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นผู้บริหารก็เห็นว่ามีความจ าเป็นจึงได้น าเข้าที่ประชุมในวันนี้  ก็
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ล าดับต่อไปขอเสนอญัตติรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ตามที่เทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  และสภาเทศบาลต าบลบางสนได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น   เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติรายงานขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 
         ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคปซีล สายสุขสมบูรณ ์หมู่ที่ 8                   
  งบประมาณตั้งไว้ 976,600 บาท  
2. โครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงการจัดงานนอกสถานที่ งบประมาณตั้งไว้  100,000 บาท  
3. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์มาตรฐาน   งบประมาณตั้งไว้  38,000 บาท 

/4.โครงการ... 
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4. โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติกขาเหล็กพับได้ ขนาด 1.8 เมตร  
   งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 
5. โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบหน้า-หลัง งบประมาณตั้งไว้  150,000 บาท 

เหตุผล 
1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 59   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ด าเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

   2. โครงการที่ 1 กันเงินงบประมาณไว้ เพื่อรอความชัดเจนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
                                   เหล็ก สายหน้าทับ-หินกอง ของแขวงหลวงชนบท ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนโครงการ หากโครงการ 
                                  ดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณ ก็จะท าให้เทศบาลต าบลบางสนไม่ต้องเสียงบประมาณ 
                                   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคปซีล สายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  จ านวน  976,600 บาท  

3. โครงการที่ 2 - 5 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการและมีงบประมาณ
เหลือจ่ายเพียงพอ  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ก่อนแล้วตาม
ระเบียบวาระท่ี 3 จึงขออนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคแรก 

    ด้วยความจ าเป็นและเหตุผลดังกล่าวที่น าเรียนในที่ประชุมไปแล้วนั้น ท่านจะเห็นได้ว่า 
 เรามีความจ าเป็นจะต้องกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากทางคณะผู้บริหาร แต่ในส่วนอื่นหลายเรื่องท่ี
เรายังมิได้มีการแก้ไขปรับปรุง ส่วนหนึ่งจะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายในปี 2560 ส่วนหนึ่งได้ผ่าน
การประชุมสภาไปแล้วนั้น ส่วนหนึ่งเราจะท าได้ในลักษณะการจ่ายขาดฯ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  ถ้ามีงบประมาณเข้ามาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มากหรือเกินจากท่ีเราท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ไว้ ทางเทศบาลก็สามารถจะท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมได้หรือมีความจ าเป็นเดือดร้อน หลายรายการ ถ้าเหลือก็อาจจะมีการน าเรื่องเข้า
เสนอสภาเพ่ือปรับโอนเพิ่ม – ลดได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งในส่วนดังกล่าว  ที่ได้เสนอไปแล้วนั้น 
ผู้บริหารยืนยันว่าทุกโครงการมีความจ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรและการบริหารจัดการ
ทั้งสิ้น จึงต้องน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติ ก็ขอฝากให้เพ่ือนสมาชิกได้โปรดพิจารณา  ขอ
เชิญท่านประธานสภาฯได้ด าเนินการต่อไป 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามญัตติรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน  5 โครงการ ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   …10….  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

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

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

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

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ต าบลบางสนเสนอและขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบางสน  คณะผู้ 
สมาชิกสภาฯ บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผม

มีเรื่องจะฝากคือ 1. ขอขอบคุณท่านนายกที่ติดตามประสานงานการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสะพานคลองบางสนจนแล้วเสร็จ 2. ช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามรสุม อยากให้ท่านนายกเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขออนุญาตท่านประธาน  ตามที่ สท.นฤภัยฯ แจ้งมา  ในเรื่องของไฟราวสะพานคลอง 
นายกเทศมนตรีฯ บางสนแขวงทางหลวงชนบทเป็นเจ้าของ  เวลาเสียให้ประสานไปทางหลวงซึ่งได้ค าตอบว่าให้รอ  

ไฟฟ้าปะทิวซ่อมไม่ได้  จึงต้องใช้วิธีพิเศษโครงการซ่อมเองโดยใช้เงินส่วนตัวจ้างพนักงานไฟฟ้ามา
ซ่อมให้   ฝากเรื่องต้นไม้ที่แผ่กิ่งไปหาสายไฟ  ขอให้ทุกท่านช่วยดูแลอย่าให้สูงมาก  ไฟสองดวงที่
เสียจะแจ้งกองช่างไปซ่อมให้ ช่วงฤดูมรสุม  เทศบาลได้ใช้งบส่วนหนึ่งส่ง สมาชิก อปพร.เข้าไป
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า  เทศบาลได้เตรียมการ
ไว้พอสมควร  ในเรื่องของรองนายกคนใหม่  ขอน าเรียนว่า  ผู้บริหารจ าเป็นต้องแต่งตั้งรองนายก
คนใหม่  และให้คนเก่าพ้นไป  เนื่องจากภาระหน้าที่ของเทศบาลค่อนข้างเยอะ  รองสุเทพป่วย
หนักและทางแพทย์รับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ซึ่งทางผู้บริหารก็รออยู่เป็นครึ่งปีก็ไม่
สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งรองนายกคนใหม่เพ่ือมาช่วยบริหารงาน  

นายมานพ ชาญนคร  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาต 
เลขานุการนายกฯ อ่านค าสั่งของเทศบาลต าบลบางสนให้ทุกท่านได้รับทราบ  ค าสั่งที่ 110/2559  ให้รองนายกฯ 

พ้นจากต าแหน่ง  ตามค าสั่งที่ 85/2557  เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน  ให้นายสุ
เทพ  พงศ์พญา  เป็นรองนายกฯ ให้พ้นจากต าแหน่งวันที่ 29 กันยายน 2559  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1  

/ตุลาคม... 
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ตุลาคม 2559  และค าสั่งที่ 111/2559  เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน  แต่งตั้ง
ให้นายพรชัย  แก้วก าเนิด เป็นรองนายกฯ  มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 สั่ง ณ วันที่ 29 
กันยายน 2559 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในการนี้ผมขอให้รองนายกฯ คนใหม่ได้รายงานตัวต่อที่ 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมสภาฯ  แห่งนี้  ขอบคุณครับ 

นายพรชัย  แก้วก าเนิด  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน  ผม  นายพรชัย  แก้วก าเนิด ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี

ต าบลบางสน  ขอขอบคุณท่านนายกที่ไว้วางใจ   และขอฝากเนื้อฝากตัว  ณ  สภาแห่งนี้ด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอแจ้งเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน 
หัวหน้าส านักปลัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เป็นเวลา  1  เดือน  ขอฝากสมาชิกสภาว่าอย่าพ่ึงแจ้งให้ผู้สูงอายุ

รีบมาลงทะเบียน  เพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องรายชื่อตกหล่น ขอให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนใน
ช่วงเวลาที่จะรับลงทะเบียน  คือ  ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ส าหรับผู้ที่เกิด ปี พ.ศ.2500  
สามารถมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ส าหรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลาซึ่งจะได้รับเงินในเดือนถัดไป  ซึ่งต้องมีบั ตรผู้
พิการมาแสดงเป็นหลักฐานด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.ณรงค์  เจริญเพ็ง 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอฝากในเรื่องของการเงิน และพัสดุ  ในส่วนของ 
สมาชิกสภาฯ  เครื่องเสียงที่จะจัดซื้ออยากให้จัดมาให้เข้ากับชุดเครื่องเสียงที่มีอยู่  กิจกรรมฟิชชิ่งของเราได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ไปบ้างพอสมควร  ซึ่งจะมีขึ้นในวนที่ 8 ตุลาคม  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  จะมี
เจ้าหน้าที่ไปรอลงทะเบียนการแข่งขันฟิชชิ่ง  เวลา 15.00 น. จะมีพิธีปล่อยเรือแล้วแต่ความ
เหมาะสมของผู้แข่งขัน  ในวันที่ 9 เวลา 08.30 น.  จะมีกีฬาชายหาดทั้งกีฬาสากลและกีฬา
พ้ืนบ้าน  กิจกรรมวอลเลย์บอลชายหาด  เวลา 09.00 น.จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  เริ่มการ
แข่งขันกีฬา  เที่ยงพักรับประทานอาหาร  และจะท าการแข่งขันต่อ  รอรับเรือเข้าฝั่ง  15.00 น 
ตัดสินปลา  16.00 น.  แข่งขันท าอาหาร  มอบรางวัลมอบถ้วย  การตัดสิน  ตัดสินจากน้ าหนัก
ปลาตัวที่มากท่ีสุด  อีกเรื่องหนึ่ง  ฝากช่วยแก้ข่าวเกี่ยวกับกติกาที่ผู้ร่วมแข่งขันไม่เข้าใจ  คิดว่าผู้จัด
ตัดเงินรางวัล  ปลาที่จับยาก/ปลาที่จับง่าย  หากไม่มีใครจับได้ก็จะตัดรางวัลนั้ นไป  ในส่วนของ
ก าหนดการรายละเอียดต่างๆ  จะส่งไปทางไลน์กลุ่มสภาฯ ให้ทราบ ฝากเพียงเท่านี้ครับ 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ   ขอเพ่ิมเติมในส่วนของ สท.ณรงค์  กิจกรรมล่องแพชมทัศนียภาพของคลองบางสน   
นายกเทศมนตรีฯ บ้านไม้ชายคลอง-เบียดแคมซีฟู้ดอีก 1 แพ  จะเก็บเงินค่าโดยสารคนละ 9 บาท มีเสื้อชูชีพบริการ

ให้  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.  กิจกรรมล่องเรือชมอ่าวบางสน แหลมแท่น – แหลมยาง  ค่า
โดยสาร 9 บาท พร้อมเสื้อชูชีพ อาหารเครื่องดื่ม โดยเรือสยามคามารัน และเรือบลูไดมอนด์ของ
ปลัดอ๊อด เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่าวบางสนฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์  ซึ่งเรา
ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ หน่วยงาน  โดยเฉพาะ ทียูเอฟ รวมถึง ซีพี ด้วย  ต่อไปขอเชิญรอง
จ ารัสแจ้งรายละเอียดการจัดงานเขาดินสอ 

 
/นายจ ารัส... 
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นายจ ารัส ทิพย์มงคล   ขออนุญาตประธานสภาฯ  ในส่วนของการจัดเทศกาลดูเหยี่ยว  ผมได้รับมอบหมาย 
รองนายกฯ จากนายกให้ดูแลบริหารจัดการเขาดินสอ  และได้ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกช่วยกันดูแล

ความพร้อม  ตอนนี้  ทุ่งปอเทืองก าลังบานสะพรั่ง  รั้วกันแนวขอบอาคารด้านทิศตะวันออกก็ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ทาสีรูปปั้นเหยี่ยว  และรูปภาพด้านข้างอาคาร  หลักกิโลที่ได้รับ
สนับสนุนจาก บ.อิซูซุได้ย้ายจากด้านล่างไปด้านบน เพ่ือสร้างเป็นจุดถ่ายรูปจุดใหม่  มีการบูรณา
การลานจอดรถใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เมื่อวานนี้ผมได้ไปตรวจสอบความเรียบร้อยครั้ง
สุดท้าย  ไม่พบพื้นที่ของอาคารว่าจะมีการช ารุด  ศาลาแปดเหลี่ยมก็มีการช่วยกันท าและจะข้ึนไป
กันอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือซ่อมแซมบางส่วน  ด้านความสะอาดจะขอประสานกันอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณ
ครับ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ   ขอบคุณทุกท่านค่ะ  ก็ขอแสดงความยินดีกับรองนายกเทศมนตรีคนใหม่ คุณพรชัย   
ประธานสภาฯ แก้วก าเนิด  ขอให้เข้ามาร่วมกันท างานด้วยความรักสามัคคีเพ่ือต าบลบางสนของเรานะค่ะมีท่านใด

จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยที ่ 3  ครั้งที่  1  
ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 15.00  น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)   -ณชนก นิลสถิตย์-        ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
                        (นางณชนก  นิลสถติย์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
(ลงชื่อ)  -รจนา  โพธิสุวรรณ-      ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

                       (นางรจนา โพธิสุวรรณ) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 


