
                    

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6 

………………………………. 

 

             ด้วยสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  ๒๕๕6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภา

เทศบาลต าบลบางสนได้มมีตริับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

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

3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  ๒๕๕6 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   15   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6   

 

 

 

         (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าป ีพ.ศ. 2556 

วันพฤหัสบดทีี่ 18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. 

 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     
 

 

 

 

 

งานกิจการสภา 

ส านักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท ์0 7759 1003 

โทรสาร 0 7759 1003 ตอ่ 107 



ระเบียบวาระการประชมุสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันพฤหัสบดทีี่  18  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

     พ.ศ.  2556  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556  จ านวน 2 รายการ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายสุขเสมอ หมูท่ี่ 8  

งบประมาณตั้งไว้ 1,293,900 บาท  

2. โครงการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปากคลองบางสน 

หมูท่ี่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท  

ระเบียบวาระที่ 4       ญตัติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

                              พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ 

    1. รายการโอนลดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  

                                    สายบ้านนายใบ - บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 โอนลดงบประมาณ  550,000 บาท         

                                    เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปะทิว    

                                    ตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายบ้านนางสุนีย์ หมูท่ี่ 6 

2. รายการโอนลดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล  

 สายบ้านนายใบ – บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 โอนลดงบประมาณ 159,200 บาท  

     เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปะทิว    

     ตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายสระน้ า - ดอนหัน หมูท่ี่ 3 

3. รายการโอนลดโครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย์ หมูท่ี่ 4 โอนลดงบประมาณ  50,800 บาท  

     เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปะทิว 

     ตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายสระน้ า - ดอนหัน หมูท่ี่ 3 

 

/4. รายการโอน... 



 

  

4. รายการโอนลดโครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                            

     สายบ้านนายรอง – สมบัติพบิูลย์ หมู่ที่ 4 โอนลดงบประมาณ 65,300 บาท  

     เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณรายการเพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองช่างใน 

     กิจการประปา  

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสม จ านวน  4 โครงการ  

วงเงนิงบประมาณ 1,088,800 บาท ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบสระน้ า – ดอนหัน   หมูท่ี่ 3    

       งบประมาณตั้งไว้ 167,500 บาท 

2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายอุดม – คลองช้างตาย – สวนส าเภา   

       หมูท่ี่ 4  งบประมาณตั้งไว้ 430,800 บาท  

3.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกร่อท่อม หมู่ที่ 4  

      งบประมาณตั้งไว้  159,500 บาท  

4.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลบางสน จ านวน   

       จ านวน 84 จุด งบประมาณตั้งไว้  331,000 บาท  

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ 

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า       

   สายบ้านนางสุนยี์ หมู่ที่ 6   งบประมาณตั้งไว้ 550,000 บาท 

2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า  

   สายสระน้ า - ดอนหัน หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่นๆ 

   - เรื่องเชิญรว่มงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2556  

  - เรื่อง ............................................................................................. 

   -  เรื่อง.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 

 1. นายอรุณ        กุลศักดิ์  ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 2. นายนฤภัย      สมบัตพิิบูลย์ ต าแหนง่ 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 

4. นายกฤตัชญ ์    รัตนพันธ์ ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 

เมื่อถงึเวลาก าหนดนัดประชุมแลว้ มสีมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุม 

ครบองคป์ระชุม ประธานสภาเทศบาล จึงใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายวีรวรรณ เวทยายงค ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ   บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแล้ว ข้าพเจ้าใครข่อเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสนไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม

สภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการนายกฯ และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุม

สภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ..ศ. 2556    เมื่อที่

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมตอ่ไป   ผมขอเชญิ

เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 

นายวีรวรรณ เวทยายงค์   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบล 

เลขานุการสภาฯ บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้

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

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2556 สมัยที่ 

2 โดยเริ่มตั้งแตว่ันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จงึเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล

บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ลง

นามโดย นายอรุณ  กุลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นายอรุณ กุลศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง  

ประธานสภาเทศบาลฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ผูท้รงเกียรติได้รับทราบแล้ว  ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม          

 

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายอรุณ กุลศักดิ์ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่ม ีฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    - รับทราบ-    

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  

                          ประจ าปี พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556  (ครั้งที่ผ่านมา) 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 

ประธานสภาฯ ได้จัดสง่ให้แลว้ ทา่นใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานหรือไมข่อเชญิ 

ที่ประชุม    - ไม่มี-  

นายอรุณ กุลศักดิ์  หากไมม่ี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

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

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท-์ 

ระเบียบวาระที่ 3      ญัตติ เรื่องขออนมุัติแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556  จ านวน 2 รายการ 

นายอรุณ กุลศักดิ์                ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอเชญินายกเทศมนตรี เสนอญัตตคิรับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

นายกเทศมนตรีฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปแลว้นั้น เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนค าชี้ 

แจงงบประมาณรายจ่าย  หมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดนิและส่ิงก่อสร้างซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมหีลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556  จ านวน  2 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีลสายสุขเสมอ         

หมู่ท่ี 8 งบประมาณตั้งไว้ 1,293,900 บาท  

 

 

/ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร 

ระยะทางยาว 750.00 เมตร หรือมพีืน้ที่ผิวจราจรแบบเคปซีลไมน่้อยกว่า 3,750.00 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาลต าบลบางสนก าหนด (ตัง้จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน) 

ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร 

ระยะทางยาว 720.00 เมตร หรือมพีืน้ที่ผิวจราจรแบบเคปซีลไมน่้อยกว่า 3,600.00 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาลต าบลบางสนก าหนด (ตัง้จ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะชุมชน)  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

2. เนื่องด้วยจากการส ารวจพื้นที่จริงก่อนการด าเนินการตามโครงการ ปรากฎว่าพื้นที่ในการ

ด าเนินการตามโครงการถนนมคีวามกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาวตลอดโครงการ 

720.00 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ซึ่งมพีื้นที่ด าเนินการ

นอ้ยกว่าโครงการเดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

รายการที่ 2  โครงการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปากคลองบางสน   

หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท 

ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้วัสดุกอ่สร้างทางเดนิคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่นปูนซีเมนต์ เสาคอนกรีต 

แผ่นพืน้ส าเร็จรูป เหล็ก ทราย ฯลฯ รายละเอยีดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่

เทศบาลต าบลบางสนก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการเกษตร) 

ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดนิเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  1.20 เมตร ระยะทาง

ยาว 51  เมตร รายละเอยีดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาลต าบลบางสน

ก าหนด (ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฎในแผนงานการเกษตร) 

 

 

/เหตุผล… 
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                                 เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

2. ด้วยปัจจุบันแรงงานอาสาสมัครในพื้นที่ไมม่เีวลาว่างเพียงพอที่จะด าเนนิการได ้ทางชุมชน

ไมส่ามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้ หากมกีารจัดซื้อวัสดุมาท าอาจไม่

สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อท าให้เกิดผลเสยีหายต่องบประมาณของสว่นราชการ จึง

เห็นควรด าเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่วางไว้  

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบหรือไมต่ามญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 2 รายการ                                 

                                ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 7  เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 

2 รายการ  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประธานสภาฯ ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลบางสนมคีวามจ าเป็นต้องโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งตอ้งได้รับการอนุมัติจากสภา

เทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

/หลักการ... 
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หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ จ านวน  3 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทวิตามโครงการขยายเขต

บริการไฟฟ้า สายบ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 550,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้านนายใบ – บ้านลา่ง หมูท่ี่ 3 – 5 งบประมาณ

อนุมัต ิ709,200 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 709,200 บาท โอนลด

งบประมาณจ านวน 550,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 159,200 บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน ์ รายการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายบา้น

นางสุนยี์ หมูท่ี่ 6 (รายละเอียดประมาณการตามเอกสาร)  งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ตัง้

จ่ายไว้ จึงขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม ่จ านวน 550,000 บาท  

รายการที่ 2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทวิตามโครงการขยายเขต

บริการไฟฟ้าสายสระน้ า-ดอนหัน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 210,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบา้นนายใบ– บ้านล่าง หมูท่ี่ 3 – 5 งบประมาณ

อนุมัต ิ709,200 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 159,200 บาท โอนลด

งบประมาณจ านวน 159,200 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.00 บาท  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน ์รายการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายสระน้ า 

– ดอนหัน  หมูท่ี่ 3 งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน 159,200 บาท  

 

/รายการที่ 3... 
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รายการที่ 3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทวิตามโครงการขยายเขต

บริการไฟฟ้า สายสระน้ า – ดอนหัน หมู่ที่ 3 งบประมาณ 210,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย ์หมูท่ี่ 4 งบประมาณอนุมัต ิ

646,200 บาท งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 116,100 บาท โอนลดงบประมาณจ านวน 

50,800 บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 65.300 บาท  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน ์ 

รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า  

สายสระน้ า – ดอนหัน  หมู่ที่ 3 (รายละเอยีดประมาณการตามเอกสาร)  งบประมาณ

รายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว ้จึงขอโอนตัง้จ่ายรายการใหม ่จ านวน 50,800 บาท  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ  

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ด้วยประชาชนในพื้นที่ไดร้ับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ ประกอบกับการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคไม่มีงบประมาณด าเนินการในพื้นที่ ดังนัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของ

ประชาชนโดยเร่งด่วน จึงเห็นควรอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวด าเนินการขยาย

เขตบริการไฟฟ้า แตเ่นื่องจากเทศบาลไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณเพื่อ

ตัง้จ่ายรายการใหม่  

หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อโอนเพิ่ม

งบประมาณ จ านวน  1 รายการ ดังน้ี 

รายการที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองช่างในกิจการประปา    

จ านวน 65,300 บาท  

 

/โอนลด... 
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โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน หมวด

ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างถนน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย ์หมูท่ี่ 4 งบประมาณอนุมัต ิ

646,200 บาท งบประมาณคงเหลอืกอ่นโอน 116,100 บาท โอนลดงบประมาณจ านวน 

50,800 บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 65.300 บาท  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าสาธารณูป 

โภค  ประเภทค่าไฟฟ้า รายการเพื่อจ่ายเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของกองช่างในกิจการประปา 

งบประมาณได้ต้ังจ่ายไวแ้ต่ไมเ่พียงพอ จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 65,300 บาท  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

           ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ  

          โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า     

           ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตัง้จ่าย 

           เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น  

2. ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางสนได้ขยายเขตการบริการประปาเพิ่มมากขึน้ประกอบกับ

ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึน้ ท าให้ระบบประปาตอ้งใช้กระแสไฟ

มากเพื่อเร่งท าการผลิตน้ าประปาให้เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังน้ันค่าไฟฟ้า

จึงเพิ่มขึน้งบประมาณที่ต้ังไว้จึงไมเ่พียงพอตอ้งขออนุมัตโิอนเพิ่มงบประมาณ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภา  เทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้ จึงสรุปไดว่้าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีเห็นชอบตามญัตติขออนุมัตโิอน 

ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรีฯเสนอ  

 

/ระเบียบวาระที่ 5... 



- 9 - 

ระเบียบวาระที่ 5    ญัตติเรื่องขออนุมตัิใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 

1,088,800 บาท  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ   

ประธานสภาฯ 1,088,800 บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี       

นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็น ต้องด าเนินกิจการ 

ซึ่งอยู่ในอ านาจหนา้ที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมและกจิการที่จัดท าเพื่อบ าบัด

ความเดอืดร้อนของประชาชน  ซึ่งไมไ่ด้ตัง้ไว้ในเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัตขิอง

สภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                                                        หลักการ 

ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เทศบาลต าบลบางสนมีเงินสะสมเป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น  1,391,260.78 บาท   สามารถน ามาใช้จ่ายได้  1,100,000  บาท ส่วนที่เหลือ 

กนัไว้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เหตุสาธารณะภัย การบริหารงานอ่ืนๆที่กฎหมายก าหนดหรือหนังสอื

สั่งการ ใหเ้พียงพอตลอดปี ในการนี้ เทศบาลต าบลบางสน ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็น

จ านวนเงนิ  1,088,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังต่อไปนี้  

1.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบสระน้ า – ดอนหัน   หมูท่ี่ 3 ขนาดผิวจราจร  

     กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร รายละเอยีดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้าง 

     ที่เทศบาลก าหนด   งบประมาณตัง้ไว้ 167,500 บาท 

2.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นนายอุดม – คลองช้างตาย – สวนส าเภา หมูที่ 4 

     ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการ 

และแบบก่อสร้างที่เทศบาลก าหนด งบประมาณตัง้ไว้  430,800 บาท  

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกร่อท่อม หมูท่ี่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  

      ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบประมาณการและแบบก่อสร้างที่เทศบาล 

      ก าหนด  งบประมาณตั้งไว้  159,500 บาท  

4. โครงการตดิต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลบางสน จ านวน 84 จุด            

      รายละเอยีดตามแบบประมาณการที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ     

      ตัง้ไว้  331,000 บาท  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก  

เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด  8  ข้อ  89  องคก์รปกครองสว่น 

/ท้องถิ่น... 
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ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได ้โดยไดร้ับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 

 (1) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกจิการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกจิการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดอืดรอนของประชาชนทั้งน้ีตองเป

นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท

ตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อไดรับอนุมัตใิหใช้จายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองด าเนินการกอห

นี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไปหากไมด าเนินการภายในระยะเวลาที่

ก าหนดใหก้ารใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป   

 ทั้งนี้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจ่ายค่าใช้ 

                               จ่ายประจ าและกรณฉีุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านงึถึงฐานะ 

                                การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

2.  เนื่องจากขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนจากการเดนิทางและการขนส่งพชืผลทางการเกษตร 

เนื่องจากปัญหาสภาพถนนทรุดโทรม เป็นหลุมบอ่ ไม่สามารถใช้การไดต้ามปกติ อาจ

ก่อให้เกดิความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงเห็นควรขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมด าเนินการโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. เนื่องด้วยเทศบาลต าบลบางสน ซึ่งมพีืน้ที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวมนีักท่องเที่ยวเดนิทาง

ตลอดปีและประชาชนสว่นใหญอ่าศัยห่างกัน ประกอบกับพืน้ที่ต าบลมีบริเวณกว้างขวาง 

ท าให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑเ์สี่ยงและ การจัดวางระบบรักษาความ

ปลอดภัยในปัจจุบันยังไมเ่พียงพอ เทศบาลต าบลบางสน จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุง 

การอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทา        

สาธารณภัย ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ให้

สามารถช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้าย หรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึน้ใน

อนาคต ให้มปีระสทิธิภาพสูงสุดส าหรับเทศบาลต าบลบางสน เพื่ออ านวยการบริการแก่

นักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างเหมาะสม จึงเห็นควรขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสมเพื่อ

ด าเนินการโครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล เพิ่มเตมิจากของเดิมที่มีอยู่

เนื่องจากยังไมเ่พียงพอ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

 

/นายสุเทพ... 
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นายสุเทพ สอนวิลัย  ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีถึงแนวทางการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะของ 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลว่าด าเนินการอย่างไร 

นายอ านาจ ทองหญตี  ทางเทศบาลได้ขอให้สมาชิกสภาฯแจ้งจุดที่จะติดตัง้เพิ่มเตมิแลว้กองช่างออก 

นายกเทศมนตรีฯ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจุดที่ต้ังแล้วรวบรวมเสนอผู้บริหารพิจารณา หากสมาชิกท่านใด

มจีุดที่ตกส ารวจให้แจ้งกองช่างเก็บข้อมูลส าหรับการด าเนนิการในครั้งตอ่ไป 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่าสมาชิก   

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงนิสะสม  ตามที่นายกเทศมนตรี

ต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน  -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัตใิช้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ จ่ายเงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6    ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนนุ จ านวน 2 โครงการ 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตตเิรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ    

ประธานสภาฯ ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญตี  ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนไดอ้นุมัตใิห้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายกเทศมนตรีฯ   จ านวน 3 รายการ คือ 

รายการที่ 1 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้าน

นายใบ – บ้านลา่ง หมูท่ี่ 3 – 5 เพื่อต้ังจ่ายรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ  

ปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายบา้นนางสุนยี์ หมู่ที่ 6 จ านวน 550,000 

บาท  

รายการที่ 2 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบา้น

นายใบ – บ้านลา่ง หมูท่ี่ 3 – 5 เพื่อต้ังจ่ายรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ  

ปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายสระน้ า-ดอนหัน หมูท่ี่ 3 จ านวน 159,200 

บาท  

รายการที่ 3 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายรอง – สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 เพื่อตัง้จ่ายรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ

ปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า สายสระน้ า – ดอนหัน หมู่ที่ 3 จ านวน 50,800 

บาท  

 

 

/ในการน้ี... 
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 ในการนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทวิ  การจ่ายเงนิตามมาตรา 67 (8) หมวดเงนิ

อุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สภาท้องถิ่นและผูว้่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ดังนั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบเทศบาลต าบลบางสนจงึขอ

เสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ   ดังนี้ 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า

สายบา้น นางสุนยี์ หมู่ที่ 6 งบประมาณตัง้ไว้ 550,000 บาท  

2. อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า

สายสระน้ า – ดอนหัน  หมู่ที่ 3 งบประมาณตัง้ไว้ 210,000 บาท  

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไมม่ผีู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภา  เทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินหมวดเงิน

อุดหนุน จ านวน 2 โครงการ  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบ  จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน -  เสียง   

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนัน้ จึงสรุปไดว่้าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีเห็นชอบตามญัตติขอความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ    จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรีฯเสนอ และขอเข้าสู่

ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  7      เรื่องอื่นๆ 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุม

ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใด เชิญครับ                                  

นายอ านาจ ทองหญตี  แจ้งเรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

นายกเทศมนตรีฯ  เวลา 08.00 น. ร่วมฉลองเทียนพรรษาที่ศาลา ๑๐๐ ปีอ าเภอปะทิว 

เวลา 10.30 น. จัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดดอนตะเคียน,วัดดอนกุฎี  

            เวลา 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและถวายเทียนพรรษาวัดเขาสร้อยทอง 

            เวลา 14.30 น. จัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดแหลมยาง 

 

/ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายอ านาจ ทองหญตี  แจ้งเรื่องขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการระบาดของโรคไข้เลอืดออกให้ประชาชน 

นายกเทศมนตรีฯ  ทราบและการก าจัดลูกน้ ายุงลายทางเทศบาลไดข้อสนับสนุนทรายอะเบทจากส านักงาน 

สาธารณสุขอ าเภอปะทิวเพิ่มเตมิแลว้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายอ านาจ ทองหญตี  แจ้งเรื่องขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการระบาดของโรคไข้เลอืดออกให้ประชาชน 

นายกเทศมนตรีฯ  ทราบและการก าจัดลูกน้ ายุงลายทางเทศบาลไดข้อสนับสนุนทรายอะเบทจากส านักงาน 

สาธารณสุขอ าเภอปะทิวเพิ่มเตมิแลว้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายสุนทร ไผยา   แจ้งเรื่องการจัดการแข่งขันกฬีาเทศบาลต าบลบางสน จะจัดระหว่างวันที่ 

สมาชิกสภาฯ 9 – 11 กันยายน 2556 นี้ ณ สนามโรงเรียนวัดดอนตะเคียน โดยมชีนดิกีฬา ได้แก่ 

ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบอีกหรอืไม ่เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว  ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 

…………………………… 

 

 

            (ลงชื่อ)      -วีรวรรณ เวทยายงค์-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               

                       (นายวีรวรรณ เวทยายงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน  

 

 

 

 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกลา่วแล้ว 

เมื่อวันที่ 5 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

(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 ในการประชุมสภา

เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 14  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  

    

                    (ลงชื่อ)        -อรุณ  กุลศักดิ์-         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                     (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

 


