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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 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนีส้มาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ   เทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน สภาเทศบาลต าบล

บางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนตาม
ระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ           เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนในครั้งนี้ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2559  ขอเชิญเลขา   
สภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเลขานุการสภาฯ   

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสนเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 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 4 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 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 
4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  มีก าหนด 30 
วัน  ประกาศ ณ วันที่ 2๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ลงนามโดย นางรจนา  โพธิสุวรรณ ประธาน 
สภาเทศบาลต าบลบางสน  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียกประชุมสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 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  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
                         เม่ือวันที่  29 เดือนกันยายน  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 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ที่ประชุม   -มติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปีงบ  
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลบางสน 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559- 
ประธานสภาฯ 2561) ของเทศบาลต าบลบางสน ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอ านาจหนาที่ดังนี้ 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู้บริหารทอง
ถิ่นเพ่ือให ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางน้อยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ให้ปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน  

ที่ประชุม    -รับทราบ-        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ประธานสภาฯ (พ.ศ. 2559 – 2561) ให้สภาเทศบาลต าบลบางสนทราบ เรียนเชิญคะ 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลดูเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายกเทศมนตรีฯ สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต าบลบางสน ประกอบแต่เนื่องจากมี

รายละเอียดมาก ขอสรุปเพียงบางส่วน ดังนี้  
   แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน 

การติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ  
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความ 
ส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2.1  วิสัยทัศน์  

                          “เป็นองค์กรบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล” 
   2.2  พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคม 

2. การบ ารุง รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้าง
พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีระบบการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. จัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียนร้อยของชุมชน 
4. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
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5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา 
การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    2.3  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
     1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และทั่วถึง ตรงตามความต้องการ 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย 
   3. ประชาชนมีความรู้ด้าน อาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ แหล่ง 
                         ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
   4. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
                          ประชาคมอาเซียน 
   5. ประชาชนมีจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณี 
                        วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันส าคัญของชาติ 

  6. เทศบาลต าบลบางสนมีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึง    
        พอใจต่อการบริหารงานของเทศบาล 

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    2.4.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    -  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
    - แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
    2.4.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
    - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

 - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
    - แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
    - แนวทางการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           2.4.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจชุมชน 
                              และการท่องเที่ยว 

    -แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   -แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 

    2.4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.4.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมงานประเพณีและ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ 
                                    ปัญญาท้องถิ่น 

/2.4.6 ยุทธศาสตร์... 
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    2.4.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    - แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                                     ราชการ 

  - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
                ของประชาชน 

  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายปี 
                                    ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนิน  
                             งานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8                 
                             – ๒๕62)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  12  เดือน       
                            (รายปี)   โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕8 – กันยายน  ๒๕๕9 
                           ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

                 ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบางสน 
                 ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559  

                (๑)  เดือนตุลาคม  ๒๕๕8 – เดือนกันยายน  ๒๕๕9 
                           ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
                  ๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

32 12,488,100 75 40,171,100 75 40,171,100 

2.การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิตและ 
จัดระเบียบชุมชน/สังคม 

35 7,653,800 53 10,286,600 53 10,286,600 

3.การพัฒนาด้านการ 
ส่งเสริมการลงทุน 
เศรษฐกิจชุมชนและ 
การท่องเที่ยว 

9 580,000 11 830,000 11 830,000 

4.การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 60,000 9 960,000 9 960,000 

5.การพัฒนาด้าน ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมงาน
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 416,500 11 416,500 11 416,500 

6.การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 

17 1,717,000 21 2,817,000 21 2,817,000 

รวมทั้งสิ้น 106 27,735,500 180 55,481,200 180 55,481,200 
 

/2.2 ผลการ... 
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2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

คิดเป็น 
งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

คิดเป็น 
งบ 

ประมาณ 
คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

34 32.08 17,358,200 62.58 13 22.03 8,474,500 47.84 10 25 6,716,240,95 45.66 

2.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 

35 33.02 7,603,800 27.42 23 38.98 7,166,100 40.46 15 37.50 6,471,075.82 44 

3.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ลงทุน เศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

9 8.49 580,000 2.09 4 6.78 352,800 1.99 2 5 273,625 1.86 

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

2 1.89 60,000 0.22 2 3.39 60,000 0.34 0 0 0 0 

5.การพัฒนาด้าน 
ศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม งาน
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

11 10.38 416,500 1.50 11 18.64 618,000 3.49 8 20 384,889 2.62 

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

15 14.15 1,717,000 6.19 6 10.17 1,042,000 5.88 5 12.50 862,731.23 5.87 

รวม 106 
 

27,735,500 
 

59 
 

17,713,400 
 

40 
 

14,708,562 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3.1   ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   /ส่วนที่ 4... 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนิน 

การเสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง

ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  
หมู่ที่ 6 บ้านคอกม้า 

   3,582,000 3,582,000 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  
หมู่ที่ 8 บ้านแหลมยาง 

   3,582,000 3,582,000 

3 จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ    8,000 8,000 
รวมทั้งสิ้น 7,172,000 7,172,000 
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   ส่วนที่ 4    ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา       
   1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต าบลของตนเอง 

 2. จ านวนงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ 
               เทศบาลต าบลบางสนที่มีอยู่จ านวนมาก 

       3.  การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม 
                    และท่ัวถึง 
                  4.  การด าเนินงานไม่ได้ด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ 
                  5. ระเบียบที่ใช้ในการด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   1.สรุปผล 

สรุปผลเชิงปริมาณ 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ของเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

ต าบลบางสนตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา เทศบาล
ต าบลบางสนได้ด าเนินการไปทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีทั้งหมด 34 โครงการ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 10 โครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 31.25 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 5,812,110.93  บาท คิดเป็นร้อยละ 53.78 

 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  มีทั้งหมด 35 
โครงการ ได้ด าเนินการไป 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ42.85 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
6,791,779 บาท  คิดเป็นร้อยละ 82.20 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว มีทั้งหมด 8 
โครงการ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 273,625 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.17 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 2 โครงการ ไม่ได้
ด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้ 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ทั้งหมด 11 โครงการ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.72 ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 384,885 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.41 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีทั้งหมด 17 โครงการ ได้
ด าเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.41 ใช้งบประมาณ 14,530,262 บาท คิดเป็น 
63.35 

สรุประดับความส าเร็จในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)  106 โครงการ 
 จ านวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในเทศบัญญัติ 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.66 
 จ านวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.79 
 จ านวนงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 27,735,500 บาท 
 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในเทศบัญญัติ 17,713,400 บาท  คิดเป็น 63.86 
 จ านวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ       14,708,562 บาท   คิดเป็น 83.03 

สรุปผลเชิงคุณภาพ 
มีการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน 

ตามภารกิจ ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบางสน ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม  
/เทศบาล... 
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เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอบางสน จังหวัดชุมพรผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางสน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน พบว่า  

    พอใจมาก  รอ้ยละ 28.57   
    พอใจ   ร้อยละ 54.29  
    ไม่พอใจ  ร้อยละ 17.14 

2. ปัญหา 
             -โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาล 
             -การใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการม่ีสัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
             -บางยุทธศาสตร์ไม่ได้ด าเนินการ   

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.ต้องการให้มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนท าการปิดซ่อมแซมระบบ

ประปา 
  2.อยากให้แก้ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค เป็นอันดับแรก 
  3.ต้องการให้มีการแจ้งยอดการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามสมควร 
  4.ต้องการเพิ่มไฟส่องสว่างในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมมากกว่านี้ 

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  จึงมีข้อแนะน าให้

เทศบาลต าบลบางสน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้         

 1. ควรส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน 
2. ในการท าแผนพัฒนา ควรอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่ควร
เน้นแต่โครงสร้างพื้นฐาน ควรเน้นในด้านอื่นๆ  บ้าง 
3. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   
จึงรายงานมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลบางสนทราบ  

ประกาศเทศบาลต าบลบางสน 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้   ได้น าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี  
และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลบางสน จึง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางสน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ     

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ลงนามโดย นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

นางรจนา โพธิสวุรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงคจ์ะสอบถามหรอือภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    -ไม่ม-ี  

นางรจนา โพธิสวุรรณ  เมื่อไม่สมาชกิสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอเข้าสูร่ะเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
                          จ านวน  4 โครงการ     

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุน
นายกเทศมนตรีฯ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2559  รายละเอียดหลักเกณฑ์โดยสรุป 
ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลบางสนชี้แจง 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์      ขออนุญาตที่ประชุมครับ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าส านักปลัด ตามท่ีหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ 0023.3/19893 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาใช้เงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดผล
กระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 
 2. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงิน
สะสมที่น าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)  แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่
ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  
ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 

 /3.เพ่ือให้... 
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 3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ ากรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
 4. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย 
     1) เป็นโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
การบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอ  ให้ด าเนินการน าเงินสะสมาไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว  โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน 
    3) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะด าเนินการแต่มีความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
การเร่งด่วนก็สามารถเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการ
ลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2559  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังนี้ 
  (1) โครงการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  หรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และได้จัดล าดับความส าคัญไว้แล้วจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจ านวนที่ไม่น้อยกว่า
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบให้ 
  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า 1 โครงการ  แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่
เกินวงเงินสูงบสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ  ทั้งนี้  โครงการที่จัดท า
จะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีเม่ือได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
ต้องจัดท าโครงการขออนุมัติต่อสภา  และจัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  จ านวน  3  ชุด  โดยเรียงล าดับ  ดังนี้ 
  1. รายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ  จ านวน  3  ชุด 
  2. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค  โดยมีวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรมเป็นผู้รับรอง  ประมาณการราคาค่าก่อสร้างของโครงการ 
  3. ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5)  และแสดงที่มาของราคาวัสดุ
ตามมาตรฐานของทางราชการ 
  4. แบบแปลนโครงการ 
  5. ผังบริเวณสถานที่ด าเนินโครงการ 
  6. รูปถ่ายสภาพสถานที่ด าเนินการ 
  7. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ระบุโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ 
  8. หนังสือรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมีเงินสะสมไม่เพียงพอ 
  9. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่ส่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนทราบ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  จากรายละเอียดปรากฏว่าเทศบาลต าบลบางสนจะต้องจ่ายเงินสะสมในจ านวนไม่น้อยกว่า
นายกเทศมนตรี  งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรสมทบให้ จ านวน 1,500,000 บาท  เทศบาลต าบลบางสนมีความ 

จ าเป็น ต้องด าเนินกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่เก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมและกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้      

หลักการ 

ณ วันที่  20 พฤศจิกายน  2559 เทศบาลต าบลบางสนมีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ 
ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก กสท.แล้ว  จ านวน
3,658,399.00  บาท ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ านวน 1,900,000 บาท เงิน
สะสมคงเหลือ จ านวน 1,758,399.00  บาท ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% จ านวน  
175,840.00  บาท คงเหลือสามารถน ามาใช้จ่ายได้  1,582,559.00  บาท ทุนส ารองเงิน
สะสม ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จ านวน  7,684,037.05 บาท  ในการนี้ 
เทศบาลต าบลบางสน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี้  

1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหน้าทับ (เลียบชายทะเล) หมู่ที่ 1 
รายละเอียดตามเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 693,900 บาท จ านวนเงินสะสมที่ใช้ 353,900 
บาท จ านวนเงินที่รัฐบาลจัดสรรสมทบ 340,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน หมู่ที่ 2 
รายละเอียดตามเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 243,900 บาท จ านวนเงินสะสมที่ใช้ 123,900 
บาท จ านวนเงินที่รัฐบาลจัดสรรสมทบ 120,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตายวด หมู่ที่ 5          
รายละเอียดตามเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 1,328,200 บาท จ านวนเงินสะสมที่ใช้ 668,200 
บาท จ านวนเงินที่รัฐบาลจัดสรรสมทบ 660,000 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Capeseal สายร่วมมิตร หมู่ที่ 8    
รายละเอียดตามเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 794,000 บาท จ านวนเงินสะสมที่ใช้ 414,000 
บาท จ านวนเงินที่รัฐบาลจัดสรรสมทบ 380,000 บาท 
          ขออนุมัติใช่จ่ายเงินสะสมครั้งนี้รวม  1,560,000.00  บาท 

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 13  กันยายน  2559   
2.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

 /(ฉบับที่ 2... 
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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

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

 (2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
                       ตามระเบียบแล้ว 

(3)เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด าเนิน การ  ภายในระยะ เวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                         -ไม่มี-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้

ความเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  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 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
สมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผมมีเรื่องจะฝากคือ 

1. ขอขอบคุณท่านนายกที่ติดตามประสานงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชายหาดหน้า
ทับ หมู่ที่ 1 งบประมาณของอ าเภอปะทิว  2. ช่วงนี้เป็นชว่งหน้ามรสุม อยากให้ท่านนายกเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร 

/นายประวิตร... 
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นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขณะนี้โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชายหาดหน้าทับ ทราบว่าก าลังอยู่ระหว่างการ 
นายกเทศมนตรีฯ จัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอ คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนโครงการดังกล่าวน่าจะเสร็จสิ้น ส่วนเรื่องการ

เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ เทศบาลได้เตรียมความพร้อมไว้พอสมควรทั้งเรื่องงบประมาณและ
ก าลังคน หากเกินศักยภาพก็จะด าเนินการประสานไปยังอ าเภอและจังหวัดต่อไป  

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตเรื่อง 
เลขานุการสภาฯ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ขอให้ทางเทศบาลติดตั้งเพ่ิมเติมให้ด้วย ครับ 

นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแจ้งมาโดยตรงได้เลยครับโดยขอให้เป็นจุดเสี่ยง ทาง 
นายกเทศมนตรีฯ แยก ทางโค้ง ชุมชน ทางผู้บริหารจะแจ้งให้กองช่างเข้าด าเนินการทันที ขอบคุณครับ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์  ขอแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะหมดเขตในวันที่ 30 พ.ย. 59 
หัวหน้าส านักปลัด นี้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยังมีผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ จ านวน 4 ราย ที่ยังไม่มาลงทะเบียน

ส าหรับรายชื่อให้ติดต่อกับนักพัฒนาชุมชน ขอให้สมาชิกที่รู้จักช่วยติดตามด้วย ทางเทศบาลได้ส่ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเรียบร้อย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อ ส่วนการ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการสามารถมาลงทะเบียนได้ตลอดไม่มีก าหนดเวลาซึ่งจะได้รับเงินใน
เดือนถัดไป  ซึ่งต้องมีบัตรผู้พิการมาแสดงเป็นหลักฐานด้วยครับ ขอเรียนให้สภาเทศบาลต าบลบาง
สนทราบครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.ณรงค์  เจริญเพ็ง 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมขอเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธี 
สมาชิกสภาฯ ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระพุทธชยันตี วัดดอนตะเคียน   
หมู่ที่ 2 และในเวลา 19.00 น. มีพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานพระพุทธชยันตี  เช่นกัน เรียนเชิญครับ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ   ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย  
ประธานสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ปิดการประชุม  เวลา 15.15  น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)    -กฤตัชญ์  รัตนพันธ์-      ผู้บันทึกรายงานการ
ประชุม 

                        (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
 

 
(ลงชื่อ)    -รจนา  โพธิสุวรรณ-    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                       (นางรจนา โพธิสุวรรณ) 



                   ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 


