
                       

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6 

………………………………. 

 

             ด้วยสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  ๒๕๕6  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล

ต าบลบางสนได้มมีตริับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม ๒๕๕6 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6   

 

 

 

         (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที ่1) ประจ าป ีพ.ศ. 2556 

วันพุธท่ี 14 เดือนสิงหาคม 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 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันพุธที่  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทวิ   จังหวัดชุมพร 

 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  

     พ.ศ.  2556  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2556 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลต าบลบางสน วาระที่ 1 

(ขั้นรับหลักการ) 

ระเบียบวาระที่  4     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลกิการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

         พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

         สมยัสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ระเบียบวาระที่ 5     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลกิการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 3 รายการ 

        ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1           

        เมือ่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ระเบียบวาระที่ 6     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

        พ.ศ. 2556 จ านวน 5 รายการ  

ระเบียบวาระที่ 7    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงนิหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 3 โครงการ 

ระเบียบวาระที่ 8    เรื่องอื่นๆ 

   - เรื่อง การจัดการแขง่ขันกีฬาเทศบาลต าบลบางสน ประจ าปี 2556  

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

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

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

วันพุธที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทวิ  จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 

 1. นายอรุณ        กุลศักดิ์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 2. นายนฤภัย      สมบัติพิบูลย์ ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 3. นายวีรวรรณ   เวทยายงค์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 4. นายสุระพล    ภัยวิมุติ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 5. นายสุนทร        ไผยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 6. นายสุทิน     อินทะเสม ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 7. นายอนุชา     ศลิปเสวตร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 8. นายนิกร          พรหมวิรัตน์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 9. นายสุเทพ        สอนวิสัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 10. นายอุดมศักดิ์  พลพิชัย ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 11. นายโสพิศ     จวีระศริิ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 12. นางรจนา     โพธิ์สุวรรณ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

ผู้ที่ลาการประชุม 

   -  ไม่ม ี– 

 

ผู้ที่ขาดการประชุม 

   - ไม่ม ี– 

 

 ผู้เข้าร่วมการประชุม 

 1. นายอ านาจ    ทองหญีต ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 2. นายประสิทธิ์   คณิต  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 3. นายปิยะ   บุญนรากร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 

 4. นายกฤตัชญ์   รัตนพันธ์ ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 

เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแลว้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา

เทศบาลเข้าหอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

นายวีรวรรณ เวทยายงค ์ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ   บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรยีนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ

ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เรียน สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัด 

ประธานสภาฯ  เทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในวันนี้ วันนีเ้ป็น 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2556  

กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียก

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้ที่

ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 

นายวรีวรรณ เวทยายงค์   ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติใน

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

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2556 สมัยที่ 3 

โดยเริ่มตั้งแตว่ันที่ 10 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น      

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

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

บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556 

เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ประกาศ ณ วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ลงนาม

โดย นายอรุณ  กุลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นายอรุณ กุลศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่องเรียก  

ประธานสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ให้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอรุณ กุลศักดิ์ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนีไ้ม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ ฉะนั้น  ระเบียบวาระนีข้อให้ผา่นไป  

ที่ประชุม    - รับทราบ-  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

                         เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม  2556  (คร้ังที่ผ่านมา) 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่ง 

ประธานสภาฯ ได้จัดส่งให้แลว้ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติมรายงานหรอืไม่ขอเชญิ 

ที่ประชุม    - ไม่มี-  

นายอรุณ กุลศักดิ์  หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

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

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ เรื่องการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลต าบลบางสน วาระที่ 1(ขั้นรับหลักการ) 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2557 ( พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชีแ้จงขอ้ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

นายวรีวรรณ เวทยายงค์    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 

เลขานุการสภาฯ 2552 มาตรา 65 งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้า

เทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม ่ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนัน้ไปพลาง  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 58 ญัตติรา่งข้อบัญญัติ

งบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นตอ่สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 23   “ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหแ์ละแก้ไข

งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นได้ 

/พิจารณา... 



- 4 - 

พิจารณาอนุมัติใหต้ั้งเงินเป็นงบประมาณประจ าปีแลว้งบประมาณยอดใดเป็น 

งบประมาณประจ าปีแลว้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมและจัดท าร่างงบประมาณ 

รายจ่ายเสนอต่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะผูบ้ริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ

สภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม” 

ที่ประชุม    - รับทราบ-        

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอเชญินายกเทศมนตรี ชีแ้จงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชญิครับ  

นายอ านาจ ทองหญีต              กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลต าบลบางสน  บัดนีถ้ึง 

นายกเทศมนตรีฯ เวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางสน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาลต าบลบางสนอกีครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

โอกาสนี ้ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน จึงขอกล่าวใหท้่านประธานสภาเทศบาลและ

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังตอ่ไปนี้  

1. สถานะการคลัง 

       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556  เทศบาลต าบล

บางสนมสีถานะการเงิน ดังนี้ 

     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้    14,935,052.87    บาท       

1.1.2 เงินสะสม     1,386,400.07      บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม  5,480,685.86     บาท 

1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 1  

โครงการ     รวมเป็นเงิน 1,460,750 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  

รวมเป็นเงิน 280,000 บาท 

1.1.6 เงินกู้คงคา้ง 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(1) รายรับจรงิทั้งสิ้น  จ านวน 16,557,526.29 บาท   ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร      2,355,170.62 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     10,326.00  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          36,622.87 บาท 

หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์  795,890.00 บาท 

/หมวดรายได้... 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           33,602.58 บาท 

หมวดรายได้จากทุน     - บาท 

หมวดภาษีจัดสรร      9,063,758.22 บาท 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      4,262,156.00 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,722,260 บาท 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน  8,852,202.27  บาท      ประกอบด้วย 

     งบกลาง       483,780.00 บาท 

     งบบุคลากร    5,088,467.05 บาท 

     งบด าเนินการ    3,380,597.54 บาท 

     งบลงทุน       704,572.00 บาท 

     งบรายจ่ายอื่น      - บาท 

     งบเงินอุดหนุน                690,300.00 บาท 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   

                        จ านวน   3,750,260   บาท  

    (5) มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่  373,173   บาท 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2555   

ประมาณการ 

ปี 2556  

ประมาณการ 

ปี 2557 

รายได้จัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 2,401,571.15 2,720,000.00 2,550,000.00 

    หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนุญาต 125,805.00 75,000.00 142,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 64,217.79 61,000.00 71,000.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 

    และการพาณิชย ์

914,242.00 910,000.00 960,000.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,188.00 100,000.00 30,0000.00 

    หมวดรายได้จากทุน - 2,000.00 2,000.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,525,023.94 3,868,000.00 3,755,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 9,609,317.32 8,932,000.00 10,395,000.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,134,341.26 12,800,000.00 14,150,000.00 

/2.1รายรับ (ต่อ)… 
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2.1 รายรับ (ต่อ) 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2555   

ประมาณการ 

ปี 2556  

ประมาณการ 

ปี 2557 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,584,866.00 4,500,000.00 4,350,000.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,584,866.00 4,500,000.00 4,350,000.00 

รวม 16,719,207.26 17,300,000.00 18,500,000.00 

            

2.2 รายจ่าย      

รายจ่าย 
รายจ่ายจรงิ 

ป ี2555 

ประมาณการ  

ปี 2556 

ประมาณการ  

ปี 2557 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 828,880.16 924,700.00 891,250.00 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดอืน คา่จา้งประจ า  

     และคา่จา้งช่ัวคราว) 

5,415,207.96 6,428,260.00 6,783,640.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและ 

     วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

5,061,524.55 4,901,140.00 5,543,610.00 

    งบลงทุน  (หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

    สิ่งกอ่สรา้ง) 

4,246,990 4,285,300.00 4,212,500.00 

    งบรายจ่ายอืน่  (หมวดรายจา่ยอืน่) - 30,000.00 20,000.00 

    งบเงินอดุหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน) 680,000 730,600.00 1,049,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 16,232,602.67 17,300,000.00 18,500,000.00 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทวิ   จังหวัดชุมพร 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

           แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,213,930.00 

           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000.00 

/ด้านบริการ... 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม 

           แผนงานการศกึษา 1,815,320.00 

           แผนงานสาธารณสุข 185,000.00 

           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 

           แผนงานเคหะและชุมชน 2,524,500.00 

           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000.00 

           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 765,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 

           แผนงานการเกษตร 40,000.00 

           แผนงานการพาณิชย์ 3,800,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น 

           แผนงานงบกลาง 891,250.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 18,500,000.00 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จังหวัดชุมพร 

          โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงึตราเทศ

บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางสนและโดยการอนุมัตขิองผู้วา่ราชการจังหวัดชุมพร  

ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1  เทศบัญญัติ นีเ้รียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ข้อ 2  เทศบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตัง้จ่ายเป็น จ านวนรวมทั้งสิ้น  

          18,500,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้       

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บได้เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 18,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้   

 

 

 

/แผนงาน... 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

           แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,213,930.00 

           แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

           แผนงานการศกึษา 1,815,320.00 

           แผนงานสาธารณสุข 185,000.00 

           แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 

           แผนงานเคหะและชุมชน 2,524,500.00 

           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000.00 

           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 765,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 

           แผนงานการพาณิชย์ 3,800,000.00 

           แผนงานการเกษตร 40,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น 

           แผนงานงบกลาง 891,250.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 18,500,000.00 

 ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 0 บาท  

 ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รับอนุมัตใิห้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิของเทศบาล 

ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรตี าบลบางสน  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

  ประกาศ ณ วันที่  ….  เดอืน............  พ.ศ. ……………. 

       (ลงนาม)          

                        (นายอ านาจ  ทองหญีต) 

                         ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลบางสน             

อนุมัติ 

        (ลงนาม)                           

                    (นายประสิทธิ์  ฟักอุดม) 

ต าแหน่ง   นายอ าเภอปะทิว ปฏิบัติราชการแทน 

   ผูว้่าราชการจังหวัดชุมพร 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดรายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายตามเอกสารรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ   

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน้าที่ 10 – 12  รายงานประมาณการ

รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ หนา้ที่ 15–18 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 19 – 22 รายงานประมาณการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเอกสารร่างเทศ

บัญญัติฯ หนา้ที่ 23 – 44   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 

45 – 81 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 

82 เป็นต้นไป    

นายอรุณ กุลศักดิ์            ขอเชญิท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับ

หลกัการรา่งเทศบัญญัติดังกล่าวหรอืไม่ อย่างไรหรอืจะมีการอภปิรายก่อนที่จะหลักการ

ดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติหรอืไม่ นัน้ ขอเชญิเลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

นายวรีวรรณ เวทยายงค ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

เลขานุการสภาฯ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติรา่งข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแหง่รา่งขอ้บัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแหง่ร่าง

ข้อบัญญัตินัน้หรอืไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภปิราย ห้ามไม่ให้ลงมติ

ก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา

ร่างขอ้บัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ

หลักการก็ได้” 

ข้อ 48    “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติในกรณีที่

สภาท้องถิ่นมีมตไิม่รับหลักการแห่งรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 

ปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรม 

การหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้

น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แหง่ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจง้มติไม่รับ

หลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝา่ยสภาท้องถิ่น 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรอืเทศบาลให้แจ้งผูว้่าราชการจังหวัดทราบ กรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลใหแ้จ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี ้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับ 

/แตว่ันที่สภา... 
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แตว่ันที่สภาท้องถิ่นมมีตไิม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสอืแจง้มติของสภา

ท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณใหผู้้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัด

จากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง

และวาระที่สาม ตามล าดับ” 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 13)  

พ.ศ. 2552  มาตรา 62 ตรี ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแหง่ร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี หรอืร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ให้ผู้วา่

ราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพื่อ

พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุงหรอืยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศ

บัญญัตินัน้ ทั้งนีใ้ห้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์

ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ  

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งสภา

เทศบาลเสนอจ านวนเจ็ดคนและบุคคล ซึ่งเป็นหรอืมิได้เป็นสมาชิกเทศบาลซึ่งนายก 

เทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคนโดยให้แตง่ตัง้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ  

ไม่รับหลักการและให้กรรมการทั้งสบิสี่คนรว่มกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็น

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 

เทศมนตรีและมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน  

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน

กรรมการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรอืกรรมการหรอืประธานกรรมการไม่

ปฏิบัติหรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหผู้ว้่าราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก 

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายก เทศมนตรี

และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการหรอืประธานกรรมการ

ดังกล่าวใหค้รบตามจ านวน  

    ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติใหแ้ล้วเสร็จภายในสิบ 

หา้วันนับแต่วันที่แตง่ตั้งประธานคณะกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชีข้าดโดยเร็วแล้ว

รายงานต่อผูว้่าราชการจังหวัด  

ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ

หรอืประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอ 

/ร่างเทศบัญญัติ… 
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ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตามมาตรา 61 ทวิ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่

ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศ

บัญญัตินัน้ต่อสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดใหผู้ว้่าราชการจังหวัดรายงานต่อ

รัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งใหน้ายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง 

เทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แลว้เสร็จภายในก าหนด

หรอืมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินัน้ให้รา่งเทศบัญญัตินัน้ตกไป และให้ใช้เทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้

ผูว้่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยใหม้ีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปร

ญัตติ หรอืการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มผีลใหส้มาชิกมีสว่นไม่วา่โดยตรงหรอืโดยอ้อม

ในการใชง้บประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้” 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -  ไม่มี - 

ประธานสภาฯ                 ถ้าไม่สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภปิราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนีว้่า  

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมอื 

ที่ประชุม                         - เห็นชอบ   จ านวน  11  เสียง-    

นายอรุณ กุลศักดิ์                มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2557 วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)   โปรดยกมอื 

ที่ประชุม                        - ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์               งดออกเสียง เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมตริับหลักการในร่างเทศ 

ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  วาระที่ 1 จ านวน 11  

เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มีและงดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  เมื่อที่ประชุมสภามีมตริับ

หลักการรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  วาระ

ที่ 1  ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

/นายวีรวรรณ... 
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นายวีรวรรณ เวทยายงค์    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45   “ ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 

แตท่ี่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสาม

วาระรวดเดียว ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้

พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนัน้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

นับแต่สภาท้องถิ่นมมีติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ข้อ 49   “ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแลว้ ถ้าจะต้องส่ง

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินัน้ไปให้

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติดว้ยภายในระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรอืสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผูใ้ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมรา่งข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 

โดยใหแ้ปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที ่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเชน่เดียวกับการ

เสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณา

ร่างขอ้บัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแ้ปรญัตติอาจเสนอค า

แปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ 50  “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินัน้ตามรา่งเดิมและตามที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มหีรือไม่มี

การแก้ไขเพิ่มเตมิในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินัน้เป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร

ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และใหป้ระธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่

สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแตก่รณีต้อง

พิจารณาเป็นการดว่น 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบ

รายงานหรอืชีแ้จงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

/นายอรุณ... 
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นายอรุณ กุลศักดิ์        ผมขอหารอืที่ประชุมสภาแหง่นี้วา่ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน ขอเชญิท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรอืเสนอญัตติ

ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายอนุชา ศลิปเสวตร      ผมขอเสนอว่าควรก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 1 วันโดยก าหนด 

สมาชิกสภาฯ ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตอ่คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 16  สิงหาคม  2556 

ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  ณ. หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นายอรุณ กุลศักดิ ์              ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายนิกร พรหมวริัตน์             ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

นายสุนทร ไผยา            ขอรับรอง     (ยกมือ) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ กุลศักดิ์               ผูร้ับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิก 

ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายอนุชา 

ศลิปเสวตร ว่าสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 1 วันในวันที่ 16 สิงหาคม  2555  ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

ณ. หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ กุลศักดิ์        ผมขอหารอืที่ประชุมสภาแหง่นี้วา่ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน  

ประธานสภาฯ   

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์      ผมขอเสนอว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ จ านวน 1 วัน ในวันที่ 19 

สมาชิกสภาฯ  สิงหาคม  2556 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายโสพิศ  จวีระศริิ           ขอรับรอง     (ยกมือ) 

สมาชิกสภาฯ  

นายสุเทพ  สอนวสิัย              ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

/นายอรุณ... 
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นายอรุณ กุลศักดิ์                ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 

ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายนฤภัย 

สมบัติพิบูรณ์ ว่าสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติต่อ จ านวน 1  วัน ใน

วันที่ 19 สิงหาคม  2556  เวลา 09.00 น. ณ. หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ กุลศักดิ์        ผมขอหารอืที่ประชุมสภาแหง่นี้วา่ควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 

ประธานสภาฯ  ท าหนา้ที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนีก้ี่คนและเสนอบุคคลใดบ้างนั้น ขอเชญิ 

เลขานุการสภาฯได้ชีแ้จงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

นายวีรวรรณ เวทยายงค์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  

เลขานุการสภาฯ  2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2 ประเภท คือ   

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

      แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืบุคคลที่ไม่ได้เปน็ 

     สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  ในการตัง้คณะกรรมการวิสามัญของสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้

สภาเทศบาลแตง่ตั้งเป็นกรรมการวสิามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวสิามัญ

ทั้งหมด 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

หนา้ที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

นายอุดมศักดิ์      ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหนา้ที่ 

สมาชิกสภาฯ  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี ้ จ านวน  5  คน  

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอนุชา  ศิลปเสวตร            ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

นายนิกร  พรหมวิรัตน ์            ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

/นายอรุณ... 
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นายอรุณ กุลศักดิ์                ผูร้ับรองถูกต้อง มสีมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 

ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายอุดม

ศักดิ์  พลพิชัย ว่าสภาได้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติในครั้งนี้  จ านวน  5  คน  

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ เรียงตามล าดับจนครบ 5 คน  ขอเชิญครับ 

นายสุนทร  ไผยา      ขอเสนอ นายอุดมศักดิ์  พลพิชัย เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติ  คนที่ 1   

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นางรจนา  โพธิ์สุวรรณ            ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

นายโสพิศ  จวีระศริิ                ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 1  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอุดมศักดิ์  พลพิชัย เป็นกรรมการแปร

ญัตตใินการท าหนา้ที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คนที่ 1   

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2                                         

ประธานสภาฯ  

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์   ขอเสนอ นายนิกร  พรหมวิรัตน ์เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติ  คนที่ 2   

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอนุชา  ศิลปเสวตร             ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

/นายสุเทพ... 
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นายสุเทพ  สอนวสิัย               ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 2  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายนิกร  พรหมวิรัตน์ เป็นกรรมการแปร

ญัตติในการท าหนา้ที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คนที่ 2   

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3                                         

ประธานสภาฯ  

นายอนุชา  ศิลปเสวตร     ขอเสนอ นายสุนทร  ไผยา เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติ  คนที่ 3   

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอุดมศักดิ์ พลพิชัย             ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

นายสุระพล  ภัยวิมุต ิ              ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 3  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายสุนทร  ไผยา เป็นกรรมการแปรญัตติใน

การท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คนที่ 3   

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4                                         

ประธานสภาฯ  

นายอุดมศักดิ์ พลพิชัย     ขอเสนอ นายโสพิศ  จวีระศิริ เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 4   

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

/นายนฤภัย... 
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นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์          ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ  

นายสุทิน  อินทะเสม               ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 4  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายโสพิศ  จีวระศิร ิเป็นกรรมการแปรญัตติ

ในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 4   

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ขอเชญิท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5                                         

ประธานสภาฯ  

นายโสพิศ  จวีระศริิ     ขอเสนอ นายอนุชา  ศิลปเสวตร เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติ  คนที่ 5   

นายอรุณ กุลศักดิ์               ขอผูร้ับรอง จ านวน 2 ท่าน ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ 

นางรจนา  โพธิ์สุวรรณ            ขอรับรอง     (ยกมือ) 

สมาชิกสภาฯ  

นายสุระพล  ภัยวิมุต ิ              ขอรับรอง     (ยกมอื) 

สมาชิกสภาฯ 

นายอรุณ  กุลศักดิ์         ผูร้ับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 3  อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอนุชา  ศิลปเสวตร เป็นกรรมการแปร

ญัตติในการท าหนา้ที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คนที่ 5   

ที่ประชุม                        - รับทราบ- 

นายอรุณ  กุลศักดิ์ฯ                มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ  

นายนิกร  พรหมวิรัตน์             คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแหง่นี้ได้แต่งตั้งแล้วได้ปรึกษากัน สรุปว่าขอนัด 

กรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อรับค าเสนอแปรญัตติงบประมาณรายจา่ยฯ ในวันที่ 16  

/สิงหาคม... 
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สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.  ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และพิจารณาค าเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ. ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ จงึขอแจง้ให้ท่านสมาชิกและท่านผูบ้ริหารทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม             - รับทราบ- 

นายอรุณ กุลศักดิ์                ขอนัดประชุมสภาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  

ประธานสภาฯ 2556  ในวันที่  21  สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 และ

วาระที่ 3  ต่อไป โดยหนังสือเชญิประชุมและเอกสารจะสามารถส่งให้ท่านได้ในวันที่ 20 

สิงหาคม 2556 หลังจากท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯเรียบร้อย

แล้ว ขอแจง้ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม             -รับทราบ-  

ระเบียบวาระที่  4     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลกิการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

         พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

         สมยัสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตยิกเลิกการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ประธานสภาฯ             พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ ขอเชิญนายกเทศมนตรเีสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลบางสนไดม้ีมติอนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจา่ย 

นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จ านวน  4 รายการ เมื่อการประชุมสภาเทศบาลต าบล

บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ครั้งที่ 1  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ดังนี้  

รายการที่ 1 โอนลดรายการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบเคปซีล สายบ้านนายใบ  

–บ้านล่าง หมูท่ี่ 3–5 เพื่อตั้งจ่ายรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตาม

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายบ้านนางสุนยี์ หมู่ที่ 6 จ านวน 550,000 บาท  

รายการที่ 2 โอนลดรายการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจรแบบเคปซีลสายบ้านนายใบ   

–บ้านล่าง หมูท่ี่ 3–5 เพื่อตั้งจ่ายรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตาม

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายสระน้ า-ดอนหัน หมู่ที่ 3 จ านวน 159,200 บาท  

รายการที่ 3 โอนลดรายการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง 

–สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 เพื่อตั้งจา่ยรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิว

ตามโครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าสายสระน้ า–ดอนหัน หมู่ที่ 3 จ านวน 50,800 บาท 

/รายการที่ 4...  
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รายการที่ 4 โอนลดรายการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง 

–สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 เพื่อตั้งจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองช่างในกิจการประปา 

จ านวน 65,300 บาท ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะ ซึ่งจะ

เป็นหน่วยงานที่เทศบาลต าบลบางสนต้องอุดหนุนงบประมาณในการด าเนินการแทนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวได้จัดท ารายละเอียดค่าใช้จา่ยใหม่และมีโครงการเพิ่มเติมท า

ใหจ้ านวนงบประมาณเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกมติอนุมัติ

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรายการข้างต้น 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมตจิากสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลว่าสมาชิกสภา  เทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติยกเลิกการโอน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ ตามที่

นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนั้น จงึสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาฯ    ยกเลิกการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่

นายกเทศมนตรีฯเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 5     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลกิการจ่ายเงนิหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ 

        ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 1           

                  เมือ่วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจา่ยเงินหมวดเงนิอุดหนุน จ านวน 2 โครงการ  

ประธานสภาฯ             ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน  

นายกเทศมนตรีฯ จ านวน 2 โครงการ เมื่อการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ในวันที่ 

18 กรกฎาคม 2556 ดังนี้  

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟ้าสายบ้าน นางสุนีย์ หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 550,000 บาท  

/2.อุดหนุน... 
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2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวตามโครงการขยายเขตบริการ

ไฟฟ้าสายสระน้ า – ดอนหัน  หมูท่ี่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท  

     ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากได้มมีติยกเลิกการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 4 รายการ ตามระเบียบวาระที่ 4 นั้น เทศบาลต าบล 

บางสนจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกมติเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงนิอุดหนุนด้วย 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

นายอรุณ กุลศักดิ์ เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมตจิากสมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภา  เทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัตยิกเลิกการจ่ายเงนิหมวดเงิน

อุดหนุน จ านวน 2 โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนั้น จงึสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาฯ    ยกเลิกการจา่ยเงนิหมวดเงินอุดหนุน ตามที่นายกเทศมนตรฯีเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6     ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

           พ.ศ. 2556 จ านวน 5 รายการ 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   

ประธานสภาฯ             พ.ศ. 2556 จ านวน 5 รายการ ขอเชิญนายกเทศมนตรเีสนอญัตติและขอให้สมาชิกสภา 

เปิดเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 30 – 33 ครับ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ตามที่เทศบาลต าบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแล้วนั้น เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก

สภาเทศบาล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ จ านวน  4 รายการ ดังนี้ 

 

/รายการที่ 1 ... 
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รายการที่ 1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงาน

ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ 6  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดเงนิอุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้าน

นางสุนยี์ หมู่ที่ 6 (รายละเอียดประมาณการตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 

36 และ 37 )  งบประมาณรายการนีไ้ม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จงึขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน 395,920 บาท 

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้านนายใบ – บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 

งบประมาณอนุมัติ 709,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 709,200 บาท 

โอนลดงบประมาณจ านวน 395,920 บาท งบประมาณหลังโอน 313,280 บาท 

รายการที่ 2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงาน

ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านดอนหัน หมู่ที่ 3  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดเงนิอุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 (รายละเอียดประมาณการตาม

เอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 38 และ 39 ) งบประมาณรายการนี้ไม่ได้ตั้งจา่ย

ไว้ จงึขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 222,632 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้านนายใบ– บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 

งบประมาณอนุมัติ 709,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 313,280 บาท 

โอนลดงบประมาณจ านวน 222,632 บาท งบประมาณหลังโอน 90,648 บาท 

 

/รายการที่ 3... 
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รายการที่ 3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงาน

ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดเงนิอุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองหว้ยใหญ่  หมู่ที่ 2  (รายละเอียดประมาณการ

ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 40 และ 41) งบประมาณรายการนี้ไม่ได้ตัง้

จา่ยไว้ จงึขอโอนตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน 90,648 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้านนายใบ– บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 

งบประมาณอนุมัติ 709,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 90,648 บาท โอน

ลดงบประมาณจ านวน 90,648 บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 0 บาท  

รายการที่ 4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงาน

ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดเงนิอุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณประโยชน์ 

รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองหว้ยใหญ่  หมู่ที่ 2  (รายละเอียดประมาณการ

ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 40 และ 41 ) งบประมาณรายการนี้ไม่ได้ตัง้

จา่ยไว้ จงึขอโอนตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน 72,862 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ

ก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 

งบประมาณอนุมัติ 646,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 116,100 บาท โอน

ลดงบประมาณจ านวน 72,862 บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 43,238 บาท  

 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรอื

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

2. ด้วยประชาชนในพืน้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ ประกอบกับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคไม่มีงบประมาณด าเนินการในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน จงึเห็นควรอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิว

ด าเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้า แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ จงึเห็นควร

โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

3. ด้วยเทศบาลต าบลบางสนมีความประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

โดยจะใช้พื้นที่ฝายคลองห้วยใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา แต่

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ จงึมีความจ าเป็นต้องขยายเขตบริการไฟฟ้า เพื่อให้

สามารถสูบน้ าขึน้มาใช้ได้ 

หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อโอนเพิ่ม

งบประมาณ จ านวน  1 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองช่างในกิจการประปา    

จ านวน 43,238 บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า 

สาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า รายการเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองช่างใน

กิจการประปา งบประมาณได้ตัง้จ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 

65,300 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน 

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการ

ก่อสร้างถนนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 

งบประมาณอนุมัติ 646,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 43,238 บาท โอน

ลดงบประมาณจ านวน 43,238 บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 0 บาท  

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

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

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าใหล้ักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรอืโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

2. ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางสนได้ขยายเขตการบริการประปาเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ

ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น ท าให้ระบบประปาต้องใชก้ระแส 

ไฟมากเพื่อเร่งท าการผลิตน้ าประปาให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ดังนั้นคา่

ไฟฟ้าจงึเพิ่มขึ้นงบประมาณที่ตัง้ไว้จงึไม่เพียงพอต้องขออนุมัตโิอนเพิ่มงบประมาณ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสุเทพ  สอนวิสัย  ขอเรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรีวา่หากเมื่อด าเนินการจัดท าระบบประปา

สมาชิกสภาฯ  หมูบ่้านโดยใช้น้ าดิบจากคลองห้วยใหญ่จะสามารถมีน้ าเพียงพอต่อการผลติประปา  

หรอืไม่ หากไม่เพียงพอมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  เนื่องจากช่วงฤดูแล้ง น้ าจะขาด

แคลนมาก ขอเรียนสอบถามท่านนายกเทศมนตรเีพียงเท่านีค้รับ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงขอ้สอบถามให้สมาชิกสภาได้ทราบ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ขอเรียนให้ทราบว่าทางเทศบาลจะท าการก่อสร้างบ่อพักน้ าให้มากเพื่อไว้เก็บกักน้ า 

นายกเทศมนตรีฯ  ไว้ใช้ในการผลิตน้ าประปาในช่วงฤดูแล้งใหเ้พียงพอ หากไม่เพียงพอจะด าเนินการขอ

น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปะทิวมาช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง ครับ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมตจิากสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1 เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนั้น จงึสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัตโิอน 

ประธานสภาฯ    งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่นายกเทศมนตรฯีเสนอ  

 

/ระเบียบวาระที่ 7 ... 
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ระเบียบวาระที่ 7     ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงนิหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 3 โครงการ  

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจา่ยเงนิหมวดเงินอุดหนุน จ านวน 3 โครงการ   

ประธานสภาฯ             ขอเชญินายกเทศมนตรีเสนอญัตติ เชญิครับ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ตามที่สภาเทศบาลต าบลบางสนได้อนุมัตใิหโ้อนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการ

นายกเทศมนตรีฯ ใหมจ่ านวน 4 รายการ ในระเบียบวาระที่ 6  ญัตติเรื่องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ 

รายการที่ 1 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สาย

บ้านนายใบ – บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 เพื่อตั้งจา่ยรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้าน

นางสุนยี์ หมู่ที่ 6 จ านวน 395,920 บาท 

รายการที่ 2 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สาย

บ้านนายใบ – บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 เพื่อตั้งจา่ยรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้าน

ดอนหัน หมูท่ี่ 3 จ านวน 222,632 บาท  

รายการที่ 3 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล สาย

บ้านนายใบ – บ้านล่าง หมู่ที่ 3 – 5 เพื่อตั้งจา่ยรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลอง

หว้ยใหญ่  หมู่ที่ 2  จ านวน 90,648 บาท  

รายการที่ 4 โอนลดรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านนายรอง – สมบัติพิบูลย์ หมู่ที่ 4 เพื่อตั้งจา่ยรายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลอง

หว้ยใหญ่  หมู่ที่ 2  จ านวน 72,862 บาท 

     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง          

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

อุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สภาท้องถิ่นและผูว้่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

เทศบาลต าบลบางสนจงึขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงนิหมวดเงนิอุดหนุน 

จ านวน 3 โครงการ   ดังนี้ 

 

/1. อุดหนุน... 
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1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านนางสุนยี์ หมูท่ี่ 6  งบประมาณตั้งไว้ 395,920 บาท 

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านดอนหัน หมู่ที่ 3  งบประมาณตั้งไว้ 222,632 บาท   

3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะตามโครงการงานก่อสร้างขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองหว้ยใหญ่  หมูท่ี่ 2  งบประมาณตั้งไว้ 163,510 บาท 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภปิราย ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                      - ไม่ม-ี 

นายอรุณ กุลศักดิ์  เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย ในล าดับต่อไปขอมตจิากสมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงนิหมวดเงิน

อุดหนุน จ านวน 3 โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1 เสยีง- 

นายอรุณ กุลศักดิ์          ฉะนั้น จงึสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติขอความ 

ประธานสภาฯ    เห็นชอบการจา่ยเงินหมวดเงนิอุดหนุน ตามที่นายกเทศมนตรฯีเสนอ  

ระเบียบวาระที่  8      เรือ่งอื่นๆ 

นายอรุณ กุลศักดิ์                 ท่านนายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆใหท้ี่ 

ประธานสภาฯ  ประชุมสภาเทศบาลรับทราบหรอืไม่  ประการใด เชิญครับ 

นายอ านาจ  ทองหญีต  ขอแจ้งก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลบางสนคัพ ประจ าปี  

นายกเทศมนตรีฯ 2556 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรยีนวัดดอนตะเคียน 

โดยมีประเภทกีฬา ดังนี้  กีฬาฟุตบอล 7 คนประชาชนทั่วไป ฟุตบอลนักเรียน เซปกั

ตะกร้อ เปตองนักเรียน เปตองคู่ผสมประชาชนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมใหต้ิดต่อ

สอบถามส านักปลัดเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหป้ระชาชนรว่ม

ชมและส่งทีมเข้าร่วมแขง่ขันในครั้งนีด้้วย ขอบคุณครับ 

นายสุนทร  ไผยา  ขอแจ้งให้ท่านนายกเทศมนตรไีด้พิจารณาด าเนินการ  2 เรื่อง ดังนี้ 

สมาชิกสภาฯ 1. เรื่องขอใหแ้ก้ไขปัญหาประชาชนเดือดรอ้นจากความตื้นเขินของคลองอนิทนิล การ

ระบายน้ าไม่ดีในชว่งฤดูฝนอาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพืน้ที่ได้และในช่วงหนา้แล้งไม่

สามารถกักเก็บน้ าได้ ประชาชนขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 

/2. เรื่องขอให้... 
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2. เรื่องขอให้ตัง้มุ้งลวดเหล็กดัด ประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ด้วยครับ 

เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกทางหนึ่งด้วย 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงขอ้สอบถามให้สมาชิกสภาได้ทราบ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอ านาจ ทองหญีต  จะใหก้องช่างด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อพิจารณาหา 

นายกเทศมนตรีฯ  งบประมาณมาด าเนินการโดยเร่งด่วน 

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์  ขอให้เทศบาลประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการซ่อมไฟฟฟ้า

สมาชิกสภาฯ  สาธารณะบริเวณสะพานคลองบางสนดว้ย 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงขอ้สอบถามให้สมาชิกสภาได้ทราบ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ได้ประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปะทิวแล้วไดรับการแจง้ว่าอยู่ในความ 

นายกเทศมนตรีฯ  รับผิดชอบของทางหลวงชนบท ขณะนีไ้ด้ประสานไปยังทางหลวงชนบทแล้ว 

นายโสพิศ  จวีระศริิ  ขอใหท้างเทศบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าประปาของหมูท่ี่ 8 ซึ่งมีลักษณะขุ่น 

สมาชิกสภาฯ  ด้วยครับ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีชีแ้จงขอ้สอบถามให้สมาชิกสภาได้ทราบ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายอ านาจ ทองหญีต  ทางกองช่างเทศบาลจะด าเนินการล้างบ่อกรองใหทุ้กอาทิตย์ และขอให้สมาชิกช่วย 

นายกเทศมนตรีฯ  แจง้ใหป้ระชาชนทราบว่าจะต้องหยุดผลิตน้ าประปาอาทิตย์ละ 1 วันด้วยครับ 

นายอรุณ กุลศักดิ์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอกีหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ประธานสภาฯ  บางสน สมัยที่ 3  ครั้งที่  1   ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 

…………………………… 

 

 

            (ลงชื่อ)      -วีรวรรณ เวทยายงค์-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               

                       (นายวีรวรรณ เวทยายงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน  

 

 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกลา่วแล้ว 

เมื่อวันที่ 15 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(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  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนไดร้ับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา

เทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่  21  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  

    

                    (ลงชื่อ)        -อรุณ  กุลศักดิ์-         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                     (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน  

 


