
                   

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6 

………………………………. 

 

             ด้วยสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย

สามัญ สมัยที ่๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์  ๒๕๕6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ

สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๕6 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล

บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   19   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕6   

 

 

 

         (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าป ีพ.ศ. 2556 

วันศุกร์ที่ 8  เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. 

 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     
 

 

 

 

งานกิจการสภา 

ส านักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท ์0 7759 1003 

โทรสาร 0 7759 1003 ตอ่ 107 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันศุกร์ที่  8  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556    เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทวิ   จังหวัดชุมพร 

 

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

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

     พ.ศ.  2555  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2555 

ระเบียบวาระที่  3    ญัตติ เรื่องขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนสามปี 

                              (พ.ศ.2555 – 2557)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ระเบียบวาระที่  4   ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

                            - รายการที่ได้รับอนุมัติเบิกตัดปีแลว้แตย่ังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการขุดเจาะบ่อ 

                               บาดาล บ้านหน้าทับ หมู่ที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ 244,000 บาท  เพื่อตั้งจ่าย 

                              รายการใหม่ ดังนี้ 

                              1. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท  

                              2. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล  

                                  งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท  

        3. โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าอาคารส านักงานเทศบาล  

            งบประมาณตั้งไว้ 44,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

                           - โอนลดรายการค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อตั้งจ่าย 

                              รายการใหม่ โครงการตดิตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะเคียน  

                             จ านวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อทดแทนพัดลมเก่าที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซม 

                             ให้ใชก้ารได้ตามปกติ   งบประมาณ  10,500  บาท  

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 6… 
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ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติ เรื่องขออนุญาตกู้เงนิธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน  

จ านวน 8  โครงการ วงเงินกู้ 9,996,600 บาท ดังต่อไปนี้ 

6.1  โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหน้าทับ – ปากคลอง  

       ซอย 1  หมู่ที ่1   งบประมาณตัง้ไว้ 578,300 บาท 

6.2  โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแบบเคปซลี สายสมทรัพย์  หมู่ที่ 2  

       งบประมาณตั้งไว้ 1,244,500 บาท  

6.3  โครงการกอ่สรา้งถนนผิวจราจรแบบเคปซลี สายเลยีบสระน้ า – ดอนหนั  หมู่ที่ 3  

      งบประมาณตั้งไว ้ 1,994,200 บาท  

6.4  โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแบบเคปซลี สายจนัทรห์ย่อม  หมู่ที ่4  

       งบประมาณตั้งไว้  1,754,700 บาท  

6.5  โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นยายบตุร ี หมู่ที ่5  

      งบประมาณตั้งไว ้ 1,032,200 บาท  

6.6  โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแบบเคปซลี สายยุทธศาสตร ์ หมู่ที่ 6  

      งบประมาณตั้งไว ้ 1,994,200 บาท  

6.7  โครงการกอ่สรา้งถนนผิวจราจรแบบเคปซลี สายรว่มมิตร  หมู่ที่ 8  

       งบประมาณตั้งไว้  838,500 บาท 

6.8  โครงการกอ่สรา้งศาลาเอนกประสงคห์มู่บ้าน  หมู่ที ่6  

       งบประมาณตั้งไว้  560,000  บาท  

  

ระเบียบวาระที่  7 ญัตติอื่นๆ  

   - ญัตติก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2556  

  - ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  - ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2556 

- ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2556 

- ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2557  

    

 

 

 

 



บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 

 1. นายอรุณ        กุลศักดิ์  ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 2. นายนฤภัย      สมบัตพิิบูลย์ ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 3. นายวีรวรรณ   เวทยายงค์  ต าแหนง่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 4. นายสุระพล    ภัยวิมุติ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 5. นายสุนทร        ไผยา  ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 6. นายสุทิน     อนิทะเสม ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 8. นายนิกร          พรหมวิรัตน์ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 9. นายสุเทพ        สอนวิลัย ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 10. นายอุดมศักดิ์  พลพิชัย ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 11. นายโสพิศ     จีวระศริิ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 12. นางรจนา     โพธิ์สุวรรณ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

   - ไม่มี - 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายอ านาจ    ทองหญีต ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 2. นายวงศ์อุทัย     พรหมวิรัตน์ ต าแหนง่ รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 3. นายประสทิธิ์     คณิต ต าแหนง่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 

 

 

 

/เปิดการประชุม... 
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เปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 

นายวีรวรรณ เวทยายงค ์ เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธปูเทียนบูชาพระ 

เลขานุการสภาฯ  รัตนตรัยและกลา่วเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุม                                                             

นายอรุณ กุลศักดิ์  สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการนายกฯ และเพือ่นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนทุกท่าน  วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ..ศ. 2556    

เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

ผมขอเชญิเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุม

สภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุม

ทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 

นายวีรวรรณ เวทยายงค ์  ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

เลขานุการสภาฯ บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสน

ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2555 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 

2556 สมัยที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 

30 วัน นัน้      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์

2556 เป็นตน้ไป  มีก าหนดไม่เกนิ 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 

2556  ลงนามโดย นายอรุณ  กุลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นายอรุณ กุลศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง  

ประธานสภาเทศบาลฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผู้ทรงเกียรตไิด้รับทราบแลว้  ตอ่ไปผมขอเข้าสูร่ะเบียบ

วาระการประชุม          

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายอรุณ กุลศักดิ์ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่มี ฉะนัน้  ระเบียบวาระนีข้อใหผ้่านไป  

ที่ประชุม    - รับทราบ-   

 /ระเบียบวาระที่  3... 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  

                          ประจ าปี พ.ศ. 2556    เมื่อวันที่  27  กันยายน  2555  (ครั้งที่ผ่านมา) 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้จัดสง่ให้แลว้ ทา่นใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานหรือไม ่ขอเชิญ 

ที่ประชุม    - ไม่มี-  

นายอรุณ กุลศักดิ์  หากไมม่ี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย 

ประธานสภาเทศบาลฯ วิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2555 

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 เสียง- 

ระเบียบวาระที่  3    ญัตติ เรื่องขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนสามปี 

                              (พ.ศ.2555 – 2557)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขอรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนสามปี (พ.ศ.2555-  

ประธานสภาเทศบาลฯ 2557)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตต ิ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

นายกเทศมนตรีฯ  ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ข้อ 29 (3) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 

30 วัน 

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (2555 - 2556) ไปสู่การปฏิบตั ิ

เทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทวิ  จังหวัดชุมพร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
ตาม

แผน 

ด าเนิน

การ 

ร้อย 

ละ 

ตาม 

แผน 

เบิกจ่าย

จริง 

ร้อย 

ละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกจิชุมชน 

แนวทางที่ 1  ส่งเสรมิอาชีพและ 

เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

2 1 50 50,000 - 0  

รวม 2 1 50 50,000 - 0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาเมืองและชุมชน 

แนวทางที ่1 กอ่สรา้ง ปรับปรุง บ ารุง 

รักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ า 

15 5 33 6,000,000 3,546,000 59  

แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ 

ไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มกระแสไฟฟ้า 

3 2 67 600,000 347,933 58  
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
ตาม

แผน 

ด าเนิน

การ 

ร้อย 

ละ 

ตาม 

แผน 

เบิกจ่าย 

จริง 

ร้อย 

ละ 

แนวทางที่ 3 ขยายเขตบริการ

โทรศัพท์พื้นฐานตดิตั้งโทรศัพท์

สาธารณะ 

2 0 0 20,000 0 0  

แนวทางที่ 4 ประชาชนได้รับ 

เอกสารสิทธิในทีด่ินท ากนิ 

1 0 0 10,000 0 0  

แนวทางที่ 5 กอ่สรา้งศาลาทีพ่ัก 

ผู้โดยสาร  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

3 0 0 350,000 0 0  

รวม 24 7 29 6,980,000 3,893,933 56  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการน้ า 

แนวทางที ่1 กอ่สรา้งปรับปรุง บ ารุง 

รักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  

บรโิภคและน้ าเพือ่การเกษตร 

8 5 44 900,000 419,000 52  

รวม 8 5 44 900,000 419,000 52  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองทางสังคม 

แนวทางที่ 1  เพิ่มการดูแล เอาใจ 

ใส่ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 

8 5 44 4,500,000 4,034,500 90  

แนวทางที ่2 สรา้งความปลอดภัยใน 

ชีวติและทรัพย์สนิ ปอ้งกันเยาวชน

จากภัยยาเสพตดิ 

10 6 60 2,500,000 1,235,225 62  

แนวทางที ่3 ส่งเสรมิการมสีขุภาพ 

ดีถ้วนหนา้และการเข้าถงึบรกิาร 

ด้านสาธารณะสุขของประชาชน 

5 3 60 300,000 230,000 77  

แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิการศึกษา 

และวิถีชุมชนใกล้ชิดศาสนาและ 

ประเพณีทอ้งถิ่น 

25 20 80 2,500,000 1,699,900 68  

แนวทางที่ 5 เพิ่มโอกาสในการรับ 

รูข้้อมูลข่าวสารของประชาชน 

3 2 67 150,000 106,112 71  

รวม 51 36 71 9,950,000 7,305,737 73  

 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
หมาย

เหตุ 
ตาม

แผน 

ด าเนิน

การ 

ร้อย 

ละ 

ตาม 

แผน 

เบิกจ่ายจรงิ ร้อย 

ละ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที ่1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

5 2 40 100,000 28,600 29  

แนวทางที ่2 รักษาสภาพแวดล้อม 

ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ 

สวยงามปราศจากมลพิษ 

3 0 0 60,000 0 0  

รวม 8 2 25 160,000 28,600 18  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

แนวทางที่ 1ส่งเสรมิความเข้าใจใน

บทบาท  อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ของรัฐ และเจา้หน้าที่ของรัฐ 

4 2 50 50,0000 39,000 78  

แนวทางที ่2 ประชาชนพึงพอใจใน 

บรกิารของหน่วยงานของรัฐ 

7 4 57 300,000 56,500 19  

แนวทางที ่3 ส่งเสรมิความเขม้แข็ง 

ขององคก์รชุมชน 

3 1 33 75,000 18,630 25  

แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ 

จัดเก็บและพัฒนารายได ้

8 7 88 900,000 706,640 79  

รวม 22 14 64 1,325,000 820,761 62  

รวมท้ังสิ้น 115 65 57 19,365,000 12,468,040 64  

 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงค์จะสอบถาม อภิปรายหรือเพิ่มเติม ขอเชญิครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี-  

นายอรุณ กุลศักดิ์ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม อภิปรายหรือเพิ่มเตมิใดๆแล้ว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตอ่ไป ครับ 

 

/ระเบียบวาระที่ 4… 
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ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรือ่งขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

ประธานสภาเทศบาลฯ 2555 ขอเชญินายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลบางสนไดอ้นุมัตเิบิกตดัปีโครงการขุดเจาะบ่อ 

นายกเทศมนตรีฯ บาดาล บ้านหนา้ทับ หมูท่ี่ ๑ งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท เมื่อคราวประชุม

สภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 วันที่ 

27 กันยายน 2555 แล้วนั้น   เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและส่ิงก่อสร้าง   ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โครงการที่ไดร้ับการอนุมัตเิบิกตัดปีแลว้แตย่ังไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 รายการเพื่อ

โอนไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

รายการที่ 1  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาล งบประมาณตั้งไว ้70,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาล บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 1 งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนขออนุมัติ 244,000 บาท  ขอโอนลด  70,000 บาท  งบประมาณ

คงเหลือหลังอนุมัติ 174,000 บาท   

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล 

รายละเอยีดตามแบบประมาณการที่เทศบาลก าหนด งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ตัง้

จ่ายไว้ จึงขอโอนตัง้จ่ายรายการใหม่  งบประมาณตัง้ไว้ 70,000 บาท    

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4   

/การโอน.... 
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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายการที่ไดเ้บิกตัดปีหรือขายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อ

ไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

2. ด้วยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหน้าทับ หมูท่ี่ 1 ไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากพบปัญหาน้ าเค็มไม่สามารถน ามาผลิตน้ าประปาบริการประชาชนได้และทาง

เทศบาลไดป้ระสานให้การประปาส่วนภูมภิาคด าเนินการขยายเขตบริการประปาส่วน

ภูมภิาคเข้ามาในพื้นที่ท าให้ไม่ต้องน างบประมาณมาใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล 

(ยังไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน) 

3. เนื่องจากปัจจุบันสทีี่อาคารส านักงานมีสภาพเก่าทรุดโทรมตามระยะเวลาและสภาพ

อากาศของพืน้ที่ใกลช้ายทะเล ท าให้ถูกมองว่าขาดการเอาใจใสใ่นการปรับปรุงสถานที่

ปฏบิัตริาชการ จึงมคีวามจ าเป็นต้องทาสีอาคารและหลังคาส านักงานใหม่ แตเ่นื่องจาก

เทศบาลไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

รายการที่ 2  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาล งบประมาณตั้งไว ้110,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาล บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 1 งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนขออนุมัติ 174,000 บาท  ขอโอนลด  110,000 บาท  งบประมาณ

คงเหลือหลังอนุมัติ  64,000 บาท   

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล รายละเอยีดตาม

แบบประมาณการที่เทศบาลก าหนด งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว ้จึงขอโอน

ตัง้จ่ายรายการใหม่  งบประมาณตัง้ไว้ 110,000 บาท    

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4 

 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า  

 

/ชีแ้จง... 
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ชีแ้จงงบประมาณรายการที่ไดเ้บิกตัดปีหรือขายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อ

ไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

2. ด้วยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหน้าทับ หมูท่ี่ 1 ไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากพบปัญหาน้ าเค็มไม่สามารถน ามาผลิตน้ าประปาบริการประชาชนได้และทาง

เทศบาลไดป้ระสานให้การประปาส่วนภูมภิาคด าเนินการขยายเขตบริการประปาส่วน

ภูมภิาคเข้ามาในพื้นที่ท าให้ไม่ต้องน างบประมาณมาใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล 

(ยังไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน) 

3. ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารมสีภาพทรุดโทรม ไมป่ลอดภัยและคับแคบ ไมส่ะดวกต่อ

การให้บริการประชาชนเนื่องจากการขยายตัวขององค์กร  จึงมคีวามจ าเป็นต้องจัดหา

พืน้ที่เพิ่มขึน้และตอ้งสะดวกในการให้บริการประชาชน จึงมคีวามจ าเป็นในการปรับปรุง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดยีิ่งขึน้ แตเ่นื่องจากเทศบาลไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ จึงเห็นควร

โอนงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่  

รายการที่ 3  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าอาคาร

ส านักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 44,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาล บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 1 งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนขออนุมัติ 44,000 บาท  ขอโอนลด  44,000 บาท  งบประมาณ

คงเหลือหลังอนุมัติ  0 บาท   

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง รายการโครงการตดิต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าอาคารส านักงานเทศบาล 

รายละเอยีดตามแบบประมาณการที่เทศบาลก าหนด งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ตัง้

จ่ายไว้ จึงขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม ่ งบประมาณตัง้ไว้ 44,000 บาท    

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4   

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 

ชีแ้จงงบประมาณรายการที่ไดเ้บิกตัดปีหรือขายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อ 

ไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

/2.ด้วยโครงการ.... 
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2. ด้วยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหน้าทับ หมูท่ี่ 1 ไม่สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากพบปัญหาน้ าเค็มไม่สามารถน ามาผลิตน้ าประปาบริการประชาชนได้และทาง

เทศบาลไดป้ระสานให้การประปาส่วนภูมภิาคด าเนินการขยายเขตบริการประปาส่วน

ภูมภิาคเข้ามาในพื้นที่ท าให้ไม่ต้องน างบประมาณมาใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล 

(ยังไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพัน) 

3. เนื่องจากทางเข้าอาคารส านักงานเวลากลางคืนมีสภาพมดืมาก ไฟฟ้าสาธารณะที่

ตดิตั้งมไีมเ่พียงพอ เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึน้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา  จึง

มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าอาคารส านักงานเทศบาลแต่

เนื่องจากเทศบาลไมไ่ดต้ั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณโครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาลเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการที่ได้อนุมัติเบิกตัดปีไว้แลว้ (ยังไม่ไดก้่อหนี้

ผูกพัน) ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้  จึงสรุปไดว่้าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการที่ได้อนุมัติเบิก

ตัดปีไว้แลว้ (ยังไม่ไดก้่อหนี้ผูกพัน) ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

ประธานสภาเทศบาลฯ 2556 ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

นายกเทศมนตรีฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลบางสนมคีวามจ าเป็นต้อง 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดินและส่ิงก่อสร้าง   ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมหีลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

/หลักการ... 
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หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จ านวน 1 รายการเพื่อโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 

รายการที่ 1 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อติดตั้งพัดลมติดฝาผนังพร้อมอุปกรณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะเคียน จ านวน 6 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 

10,224 บาท  

โอนลด 

ส านักปลัดเทศบาล  ดา้นบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ  

รายการค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณตั้งไว้  40,000 

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนขออนุมัติ 40,000 บาท ขอโอนลด 10,500 บาท  

งบประมาณคงเหลอืหลังอนุมัต ิ29,500 บาท   

โอนเพิ่ม 

ส านักปลัดเทศบาล  ดา้นบริการชุมชน แผนงานการศึกษา  งานบริหารงาน

ทั่วไป   เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน รายการตดิต้ังพัดลมตดิฝาพนังพร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน

ตะเคียน จ านวน 6 เครื่อง งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนต้ังจ่าย

รายการใหม่ 10,500 บาท รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาลก าหนด  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ด้วยพัดลมเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบติดเพดานมสีภาพเก่าซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อเด็กนักเรียน และมจี านวนน้อยไม่สามารถใช้งานไดเ้พียงพอ ได้เกิดช ารุด

เสยีหายจากการใช้งานหนักและเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน

ไดต้ามปกติ จึงมีความจ าเป็นตอ้งตดิตัง้พัดลมตดิฝาผนังให้เพียงพอในการใช้งานและ

ปลอดภัยตอ่เด็กมากกว่าของเดมิ แตเ่นื่องจากเทศบาลไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว้ จึงเห็น

ควรโอนงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่  

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

/ที่ประชุม...                      
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ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรี

ต าบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติ เรื่องขออนุญาตกูเ้งนิธนาคารออมสินเพื่อใชใ้นการพัฒนาท้องถ่ิน  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขออนุญาตกู้เงินธนาคารออมสนิเพื่อใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น      

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ดว้ยเทศบาลต าบลบางสนมคีวามประสงค์จะด าเนนิการกู้เงินธนาคาร       

นายกเทศมนตรีฯ  ออมสนิเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 8 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา้ทับ – ปากคลอง  

      ซอย 1 หมูท่ี่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง   

      ลูกรังกวา้งข้างละ 0.50 เมตร   งบประมาณตั้งไว้ 578,300 บาท 

2.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคปซีล สายสมทรัพย์  หมูท่ี่ 2  

      กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หรือมพีืน้ที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 3,600  

      ตารางเมตร งบประมาณตัง้ไว้ 1,244,500 บาท  

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคปซีล สายเลียบสระน้ า – ดอนหัน     

     หมูท่ี่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า  

     6,000 ตารางเมตร    งบประมาณตัง้ไว้  1,994,200 บาท  

4.   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคปซีล สายจันทร์หย่อม  หมูท่ี่ 4  

       กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 5,000  

       ตารางเมตร งบประมาณตัง้ไว้  1,754,700 บาท  

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายบุตรี   

      หมูท่ี่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่าง   

      ลูกรังกวา้งข้างละ 0.50 เมตร  งบประมาณตัง้ไว้  1,032,200 บาท 

 

/6.  โครงการ... 
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6.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคปซีล สายยุทธศาสตร์  หมูท่ี่ 6  

      กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมพีืน้ที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 6,000  

       ตารางเมตรงบประมาณตัง้ไว้  1,994,200 บาท  

7.  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบเคปซีล สายร่วมมิตร  หมูท่ี่ 8  

      กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมพีืน้ที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 2,400  

       ตารางเมตร งบประมาณตัง้ไว้  838,500 บาท 

8. โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงคห์มูบ่้าน  หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ   

            ประมาณที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณตัง้ไว้  560,000 บาท  

    รวมวงเงินกู้ทั้งสิ้น 9,996,600 บาท 

 เหตุผลที่เลอืกธนาคารออมสนิเป็นแหลง่เงินกูส้บืเนื่องจากเทศบาลบางสนไดท้ า

หนังสือขอรายละเอียดการกู้เงินจากธนาคารของรัฐ จ านวน 3 แห่ง คือ    

          1. ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารออมสิน และ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ปรากฏว่า มี 2 ธนาคารที่จัดสง่รายละเอียดมาดังนี้  

1. ธนาคารกรุงไทย วงเงินกู้ไมเ่กิน 10 ลา้นบาท ระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี คิดอัตรา

ดอกเบี้ยเงนิฝากเอกชน 6 เดือน (ปัจจุบัน 2.25 %) บวก 1.75 % โดยให้

ผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี) 

เป็นผู้ค้ าประกัน  

2. ธนาคารออมสิน วงเงินกูไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท ระยะเวลากู้ไมเ่กิน 10 ปี มี

รายละเอยีด ดังน้ี 

2.1 กรณีใช้เงินฝากประจ า 12 เดอืน ค้ าประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบีย้

เงินฝากประจ าสว่นราชการ (ปัจจุบัน 2.5%) บวก 1.00% รวมเงินที่ต้องช าระ 

ประมาณ 12,088,800 บาท  

2.2 กรณีใช้เงินฝากประจ า 12 เดอืน ค้ าประกันครึ่งหน่ึงของวงเงินกู้ คิดอัตรา

ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าส่วนราชการ (ปัจจุบัน 2.5%) บวก 1.00% และ MLR  

(ปัจจุบัน MLR = 7%) ลบ 1.75% รวมเงินที่ตอ้งช าระ ประมาณ 

12,611,000 บาท 

2.3 กรณีไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบีย้ MLR  (ปัจจบุัน MLR = 7%) ลบ 

1.75% รวมเงินที่ตอ้งช าระ ประมาณ 13,133,200 บาท 

ขอน าเรียนแนวทางการกู้เงินของเทศบาล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 

ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ให้ทางสภา

ทราบ พอสังเขป ดังนี้ 

/1.การกู้เงิน... 
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1.การกู้เงินของเทศบาลจะต้องด าเนินการตาม มาตรา 66(6) และมาตรา 66 วรรค

สอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราช บัญญัติ

เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 ซึ่งก าหนดให้การกู้เงินของเทศบาลจะต้องไดร้ับ

อนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้ับการอนุมัตจิากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

(ตอ่มาได้มคี าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 64/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่อง

การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏบิัตริาชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัตใิห้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลและเมอืงพัทยา กู้เงิน)  

2. การกู้เงินของเทศบาลต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การกู้เงินของจังหวัดก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้ความเห็นชอบ 

3. โครงการที่จะขอกู้เงินจะต้องเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนและปฏบิัตติามกฏหมาย 

ระเบียบและหนังสือสั่งการแล้ว ดังนี้ 

 3.1 เป็นอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลและไมเ่ป็นการสนับสนุนหรือด าเนการใน

ภารกิจของหนว่ยงานอื่น 

 3.2 มีเป้าหมายในการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต เพิ่มพูน

รายไดแ้ก่เทศบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่เป็นโครงการที่ไมก่่อให้เกิด

ประโยชนแ์ก่ประชาชนโดยโดยส่วนรวม 

 3.3 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 

 3.4 ไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

4. การจัดท าโครงการเพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัตใิห้แสดงถึงโครงการหรือ

กิจกรรมและผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

5. การพิจารณาความสามารถทางการคลังของเทศบาล 

 5.1 ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ปี ตามงบประมาณว่ามี

รายได้เพียงพอที่จะช าระเงินกู้หรือไม่ 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่คาดการณ์ในอนาคตไม่น้อยกว่า 3 

ปี และให้มกีารจัดท าแผนการช าระเงินกู้แต่ละปีให้สอดคล้อง 

 5.3 ให้น ายอดหนี้เดิมและหนี้เงินกู้ที่จะก่อขึน้ใหมจ่ะตอ้งมียอดหนี้ที่ต้องช าระ

รวมกันไมเ่กินร้อยละ 35 ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรืองบการพัฒนา 

 5.4 ระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้คืน จะต้องไมเ่กิน 10 ปี 

 5.5 เทศบาลที่จะขอกู้เงิน ควรมีเงินสะสมที่เหมาะสม เพียงพอส าหรับการใช้

จ่ายในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น 

 

/6. แนวทาง... 
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6. แนวทางอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา 

 6.1 ผลตอบแทนที่ไดร้ับหรือความคุ้มค่าของการกู้เงิน 

 6.2 ผลกระทบต่อเทศบาลที่อาจจะเกิดขึน้ต่อการพัฒนาหรือการบริหารงาน

อันเนื่องมาจากการกู้เงิน 

ประธานสภาฯ   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุญาตกู้เงินธนาคารธนาคารออม 

สนิเพื่อใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขอ 

ประธานสภาเทศบาลฯ อนุญาตกู้เงินธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น ตามที่นายกเทศมนตรี

ต าบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 7    วาระอื่นๆ  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอน าเรียนเพื่อปรึกษาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครับ 

นายวีรวรรณ เวทยายงค์    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) 

เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2552 

ข้อ 20   “ ในปีหน่ึงให้มีการประชุมสมัยสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ

ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

ฯลฯ 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไมเ่กินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย

เวลาออกไปอีกจะตอ้งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 29 “ ห้ามิให้สภาเทศบาลประชุม ปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนอือ านาจ

หนา้ที่หรือเรื่องที่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือเรื่องการเมอืงแหง่รัฐ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

                   ข้อ 21   “ การก าหนดจ านวนสมัยการประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา 

และวันเริ่มตน้ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแตล่ะสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย 

/ประชุม… 
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ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี

ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่

ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมมีติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา

ท้องถิ่น พร้อมทัง้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 

ประธานสภาเทศบาลฯ  2556  ท่านใดมคีวามประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชญิครับ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ จะก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครับ 

ที่ประชุม                      - มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2556  

                               จ านวน 4 สมัย-   

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2556  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชญิครับ 

นายนกิร พรหมวิรัตน์  ขอเสนอ การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ในชว่งเดือนมิถุนายน สมัยที่ 3  

สมาชิกสภาฯ  สมัยที่ 3 ช่วงเดอืนสิงหาคม  สมัยที่ 4 ช่วงเดือนพฤศจิกายน   

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ จะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครับ 

ที่ประชุม                      - มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  

2556  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เปน็ต้นไป-   

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

ประธานสภา พ.ศ. 2556  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชญิครับ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาเทศบาลฯ จะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครับ 

ที่ประชุม                      - มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 

2556 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2556 เป็นต้นไป-   

/นายอรุณ... 
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นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าป ี

ประธานสภาฯ พ.ศ. 2556  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชญิครับ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  จะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ครับ 

ที่ประชุม                      - มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2556 เป็นตน้ไป -   

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 

ประธานสภาฯ พ.ศ. 2557  ท่านใดมคีวามประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม                      - ไมม่ี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  จะก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 ครับ 

ที่ประชุม                      - มีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2557 ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม  2557 เป็นต้นไป- 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่อง

ประธานสภาฯ  อื่นใหท้ี่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใด เชิญครับ                                  

นายโสพิศ จีวระศริิ  ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะช ารุดและเรื่องน้ าประปาขุ่น  

สมาชิกสภาฯ   

นายอ านาจ ทองหญตี  ขณะนี้ไดเ้ริ่มด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุดแล้ว หากสมาชิกท่าน

นายกเทศมนตรีฯ  ใดพบเพิ่มเติมให้แจ้งเทศบาลดว้ยจะได้ด าเนินการซ่อมแซม ส่วนน้ าประปาขุ่นจะให้ 

     เจ้าหนา้ที่ด าเนินการโดยเร่งด่วน  

นายอุดมศักดิ์ พลวิชัย  ขอปรึกษาหารือเรื่องถนนเป็นหลุมบอ่ เนื่องจากเหตุอุทกภัย ขอใหแ้จ้งกอง  

สมาชิกสภาฯ  ช่างด าเนินการซ่อมแซม  

นายอ านาจ ทองหญตี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการส ารวจและประมาณการเพื่อจัดสรรงบประมาณครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  และขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลก าหนดจ านวนผู้สูงอายทุี่จะเข้าร่วมงานประเพณี  

                               สงกรานตว่์าจะก าหนดหมูบ่้านละกี่คน 

ที่ประชุม    -  มีมติ 15 คน ต่อหมู่บ้าน-  
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    .  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว  ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย 

ประธานสภาเทศบาลฯ สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ปิดการประชุม  เวลา 15.00 น. 

…………………………… 

              
            (ลงชื่อ)      -วีรวรรณ เวทยายงค์-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม

               (นายวีรวรรณ เวทยายงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน                                                          

    

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกลา่วแล้ว 

เมื่อวันที่ 11 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)     -นกิร  พรหมวิรัตน์-   กรรมการ          

           (นายนกิร  พรหมวิรัตน์) 

ต าแหนง่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

(ลงชื่อ)   -อนุชา  ศลิปะเสวตร-   กรรมการ         

          (นายอนุชา  ศิลปเสวตร) 

ต าแหนง่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 (ลงชื่อ)      -รจนา โพธิ์สุวรรณ- กรรมการ           

             (นางรจนา  โพธิ์สุวรรณ) 

 ต าแหนง่  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนไดร้ับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 18  เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2556  

    

                    (ลงชื่อ)        -อรุณ  กุลศักดิ์-         ผู้รับรองรายงานการประชุม

            (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  


