
 
 

 
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตําบลบางสนได้จัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ ๑ ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕62 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาลตําบล
บางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อ
วันที่ 31  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  บางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

   

                                                                                                                                                           
                                                                 (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลตําบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

                           
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                       

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งที่ 1)  ประจําปี พ.ศ. 2562 

วันพฤหสับดีที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน 
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 
 
 
 

 
 
 

งานกิจการสภา 
สํานักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ 0 7759 1003 
โทรสาร 0 7759 1003 ต่อ 107 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

 
ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลบางสน 
                    2. นายสุทิน     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  3. นายณรงค์วิทย์    ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  4. นายนฤภัย     สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  5. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  6. นายพงศกร     เรืองหิรญั  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน   
  7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  8. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  9. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  10. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
  11. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายจํารัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีตําบลบางสน 
  2. นายสุระพล  ภัยวิมุติ  รองนายกเทศมนตรีตําบลบางสน 
  3. นายมานพ     ชาญนคร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
  4. ร.ต.ต.อุดม  อุ่นภิรมย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5.นายกฤตัชญ์     รัตนพันธ์  หัวหน้าสํานักปลัด รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาลตําบลบางสน 
  6. นางณชนก     นิลสถิตย์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

1.นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตําบลบางสน 
2.นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
 

 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลากําหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสนมาประชุม 

ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ   บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาลตําบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เรียน สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2562  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
                         เม่ือวันที่  27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ 
ประธานสภาฯ แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจําปี  พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                        ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีตําบลบางสนมอบหมายเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายจํารัส ทิพย์มงคล  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายจํารัส ทิพย์มงคล รองนายก 
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศมนตรีตําบลบางสนได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลบางสนให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

          ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แทน 
          นายกเทศมนตรีตําบลบางสน ดังนี้ ตามทีเ่ทศบาลตําบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ        
           รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น  เทศบาลตําบลบางสนมีความจําเป็นต้องโอน 

เงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภา 
/เทศบาล...   
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เทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  ขอให้หัวหน้าสํานักปลัดรายงานรายละเอียด 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์     หลักการ 
หัวหน้าสํานักปลัด  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่  โดยมีรายละเอียด การโอนเพ่ิม – ลด ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ขนาด 5 แรงม้า  
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  
1.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบางสน งบประมาณตั้งไว้ 
20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000  บาท  โอนครั้งนี้  20,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
0.00 บาท 

2.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล  
จํานวน 2 เครื่อง (งานการเจ้าหน้าที่และงานพัฒนาชุมชน) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 11 งบประมาณตั้งไว้  
46,000 บาท 
2.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมวด
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000  บาท โอน
ครั้งนี้  30,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 
2.2 โอนลด กองคลังเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 16,652  บาท 
โอนครั้งนี้  16,000.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  652 บาท 

3.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นบริการน้ําดื่ม จํานวน 1 เครื่อง   
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท 
3.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ 
100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 6,390  บาท โอนครั้งนี้ 5,000 บาท คงเหลือหลังโอน  1,390 
บาท 

4.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  1,400 บาท 
4.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 5,000  บาท  โอนครั้งนี้  1,400 บาท  คงเหลือหลังโอน  3,600 บาท 

/5.โอนเพิ่ม... 
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5.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโต๊ะหมู่ 9 พร้อมโต๊ะรอง จํานวน 1 ชุด   
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด งบประมาณตั้งไว้  15,000 บาท 
5.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาสัญจร งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
16,600  บาท  โอนครั้งนี้  15,000 บาท คงเหลือหลังโอน  1,600 บาท 

6.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 
งบประมาณตั้งไว้  10,000 บาท 
6.1 โอนลด กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํารวจ งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000  
บาท  โอนครั้งนี้  10,000 บาท คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

7.โอนเพิ่ม สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเทศบาลแบบมีพนักพิงและที่วางแขน 
ปรับระดับได้ จํานวน 20 ตัว งบประมาณตั้งไว้  50,000 บาท 
7.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000  บาท  โอนครั้งนี้  30,000 บาท คงเหลือหลัง
โอน  0.00 บาท 
7.2 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 
งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000  บาท  โอนครั้งนี้  20,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

8.โอนเพิ่ม กองคลังเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  1,400 บาท 
8.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 3,600  บาท  โอนครั้งนี้  1,400 บาท  คงเหลือหลังโอน  2,200 บาท 

9.โอนเพิ่ม กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้  700 บาท 
9.1 โอนลด สํานักปลัดเทศบาล แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 2,200  บาท  โอนครั้งนี้  700 บาท  คงเหลือหลังโอน  1,500 บาท 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. เนื่องจากเทศบาลตําบลบางสนได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอในการบริหารงานและมีความจําเป็นต้องดําเนินการ 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลําดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

ตามทีร่องนายกเทศมนตรีตําบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   11 เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีรองนายก 
ประธานสภาฯ เทศมนตรตีําบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    ญัตติ เรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ  
นายจํารัส ทิพย์มงคล   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายจํารัส ทิพย์มงคล รองนายก 
นายกเทศมนตรีฯ  เทศมนตรีตําบลบางสนได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลบางสนให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แทนนายกเทศมนตรี 
ตําบลบางสน ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจลงมติเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว 
ซึ่งเพ่ือนสมาชิกจะเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2562  เงินส่วนนี้ถ้าไม่ได้นําเข้าที่
ประชุมตั้งจ่ายรายการใหม่รายการที่ผมเห็นว่ามีความจําเป็นแล้ว เงินส่วนนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม 
เพราะฉะนั้นผู้บริหารก็เห็นว่ามีความจําเป็นจึงได้นําเข้าที่ประชุมในวันนี้  ก็ขอขอบคุณเพ่ือน
สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ลําดับต่อไปขอเสนอญัตติรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ตามท่ีเทศบาล 

 /ตําบลบางสน... 
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ตําบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
และสภาเทศบาลตําบลบางสนได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปแล้วนั้น   เทศบาลตําบลบางสนมีความจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแตมี่ความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติรายงานขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ขอให้หัวหน้าสํานัก
ปลัดรายงานรายละเอียด 
 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์     หลักการ 
หัวหน้าสํานักปลัด ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 13 โครงการ ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง ขนาด 2.0 แรง 
จํานวน 1 เครื่อง 

กองช่างเทศบาล 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกจิการประปา 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

11,000 เนื่องจากยังหาร้านซื้อ
ในราคานี้ไม่ได้ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง ขนาด 3.0 แรง 
จํานวน 1 เครื่อง 

กองช่างเทศบาล 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

16,000 เนื่องจากยังหาร้านซื้อ
ในราคานี้ไม่ได้ 

    3 โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบ
ไม่มีล้อ จํานวน 10 แผง   
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

20,000 เนื่องจากยังหาร้านซื้อ
ในราคานี้ไม่ได้ 

    4 โครงการจัดซื้อป้ายจราจร
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิดโปร่ง 
จํานวน 3 ชุด   รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

45,000 เนื่องจากยังหาร้านซื้อ
ในราคานี้ไม่ได้ 

5 โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์
ขนาด 5 แรงม้า  จํานวน 1 
เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานรักษาความสงบภายใน   
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

20,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
แบบตั้งพ้ืน จํานวน 1 เครื่อง   
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

5,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายราย การใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 2 เครื่อง   
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 
2562 ข้อ 58 

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

1,400 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 
2562 ข้อ 11  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 

46,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 
 

9 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 
โต๊ะหมู่ 9 พร้อมโต๊ะรอง จํานวน 
1 ชุด   รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 

15,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

10 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมสภา
เทศบาล แบบมีพนักพิงและที่วาง
แขน ปรับระดับความสูงได้ 
จํานวน 20 ตัว   รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน   

50,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

11 โครงการจัดซื้อจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้ รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด  

สํานักปลัดเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน   

10,000 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

 
/ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 2 เครื่อง   
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ประจําปี พ.ศ. 
2562 ข้อ 58 

กองคลังเทศบาล   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งาน บริหารงานคลัง  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

1,400 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง   
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 
2562 ข้อ 58 

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

700 เป็นโครงการขออนุมัติ
สภาฯเพ่ือโอนงบฯมา
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากโครงการเดิม
มีเงินเหลือจ่าย 

 
เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากัน
เงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้น 
สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายจํารัส ทิพย์มงคล  ด้วยความจําเป็นและเหตุผลดังกล่าวที่นําเรียนในที่ประชุมไปแล้วนั้น ท่านจะเห็นได้ว่า 
นายกเทศมนตรีฯ เรามีความจําเป็นจะต้องกันเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือดําเนินการให้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 13 โครงการที่มีความจําเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากทางคณะผู้บริหาร แต่ในส่วนอ่ืนหลายเรื่องที่
เรายังมิได้มีการแก้ไขปรับปรุง ส่วนหนึ่งจะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายในปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางสนไปแล้วนั้น และได้ผ่านการอนุมัติจากนายอําเภอปะทิว
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้  

/อีกส่วน... 
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อีกส่วนหนึ่งเราจะทําได้ในลักษณะการจ่ายขาดเงินสะสม ตามความจําเป็นและเหมาะสม  ถ้ามี
งบประมาณเข้ามาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากหรือเกินจากที่ เราทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไว้ ทางเทศบาลก็สามารถจะทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมได้หรือมีความจําเป็นเดือดร้อน  ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายก็จะมีการนําเรื่องเข้าเสนอสภา
เพ่ือขออนุมัติโอนเพ่ิม – ลดได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งในส่วนดังกล่าว  ที่ได้เสนอไปแล้วนั้น 
ผู้บริหารยืนยันว่าทุกโครงการมีความจําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรและการบริหารจัดการ
ทั้งสิ้น จึงต้องนําเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติ ก็ขอฝากให้เพ่ือนสมาชิกได้โปรดพิจารณา  ขอ
เชิญท่านประธานสภาฯได้ดําเนินการต่อไป 

 
นางรจนา  โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ทีป่ระชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลําดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบตาม  
ประธานสภาฯ ญัตติรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  13 

โครงการ ตามที่รองนายกเทศมนตรีตําบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   11 เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ตําบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ  
                         พ.ศ. 2561 จ านวน  7  โครงการ   
นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 

นายจํารัส ทิพย์มงคล   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายจํารัส ทิพย์มงคล รองนายก 
รองนายกเทศมนตรีฯ เทศมนตรีตําบลบางสนได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตําบลบางสนให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

รายงานขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แทนนายกเทศมนตรีตําบลบางสน ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางสนได้มีมติ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ ไปแล้วนั้น  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  เทศบาลตําบล
บางสนมีความจําเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี 

/จึงขอ... 
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จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาเทศบาลตําบลบางสน  ซึ่งเป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  ขอให้หัวหน้าสํานักปลัดรายงาน
รายละเอียด 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์     หลักการ 
หัวหน้าสํานักปลัด        ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 

โครงการ ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายการ หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1 
 

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ําคอนกรีตสาย
อาชา-บ้านล่าง     
รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

115,000  

2 โครงการปรับปรุงฝายกัน
น้ําคลองท่าหลา หมู่ที่ 5   
รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

74,000  

3 โครงการขุดลอกปึกตา
เพชร หมู่ที่ 8   
รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

200,000  

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
ตําบลบางสน  รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคารต่างๆ 

800,000  

5 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสํานักงาน ขนาด 
100 KVA พร้อมเพ่ิมสาย
ส่ง  รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะชุมชน 
งานไฟฟ้า ถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

200,000  

6 โครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือเทศบาลตําบลบางสน 
หมู่ที่ 1  รายละเอียด
ตามที่เทศบาลกําหนด  

กองช่างเทศบาล 
แผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

50,000  

 /ล าดับที่... 
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ล าดับ
ที ่

รายการ หมวด/ประเภท/ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางสน 
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 
2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณ ลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ ์พ.ศ. 2561 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานการศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 

94,000  

เหตุผล 
1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากัน
เงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแตก่รณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยัง
ไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม”  

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลําดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบตาม  
ประธานสภาฯ ญัตตขิออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 

โครงการ ตามที่รองนายกเทศมนตรีตําบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรด
ยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จ านวน   11 เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง- 

 

/นางรจนา... 
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นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีรองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ ตําบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  
นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านคณะทีมบริหาร  เพื่อนสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1  ผมมีเรื่องอยู่ 

2 – 3 เรื่อง ฝากทางท่านทีมบริหาร ขอให้ท่านติดตามเร่งด่วน  มีพี่น้องชาวบ้านฝากมา  เรื่องแรก
ครับ  เรื่องไฟชายทะเล ผมเคยแจ้งไปแล้ว ดับ 3 ดวง ผมไปเจอชาวบ้านที่สะพาน เค้าแจ้งว่าดับ
หมดแล้ว นายกเคยบอกว่ายังไม่ได้มีการโอนให้เทศบาล แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่โทษเทศบาล เขา
โทษ สท. ถา้คิดให้ดีแล้วทางฝ่ายบริหารควรจะไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องชายทะเล  เพราะเป็นหน้าเป็น
ตาของเทศบาลเรา  เรื่องขัดแย้งอะไรระหว่างผู้ใหญ่กับนายก  ผมไม่เกี่ยว   แต่ผมขอว่านั่นพ้ืนที่
ของหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของผม ฝากท่านเลขา ฝากท่านรอง นายกให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับ  
และเรื่องที่ 2 ไฟจากถนนกรมทางหลวงชนบท จากหน้าบ้านพ่ีสาวดับเกือบ 3 อาทิตย์แล้ว ฝาก
ด้วยครับ เรื่องที่ 3 วันนี้ฝากท่านสมาชิก เนื่องจากมีการเพาะขยายพันธุ์ปูม้า ผมได้แนะนําให้
ประสานไปที่ประมง ถึงจะได้ประมงมาช่วยแล้วนิดหน่อย แต่เทศบาลก็ควรจะช่วยอุดหนุน ฝาก
ท่านรองนายกสุระพลครับ ควรจะแจ้งท่านนายกและทีมบริหารเลย  ที่ผ่านมา  เรือใหญ่ถ้าไม่ออก
เรือปลากะตัก  หรือปลาจิ้งจั้ง ก็ไม่สามารถจะทําอย่างอ่ืนได้ครับ เรือเล็กเรือหางเหมือนกันทุก
ประเภทครับผม  ถ้าไม่วางอวนปู ก็ไม่ทําอะไรได้เลยครับ ชายทะเลเราตอนนี้ครับ ฝากด้วยนะครับ  
ผมกม็ี 3 เรื่องฝากทางท่านทีมงานผู้บริหาร ขอบคุณมากครับ 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  ขออนุญาตนะครับท่านประธานสภาฯ ขอรับเรื่องของท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องนี่เป็นไฟ 
หัวหน้าสํานักปลัด ชายหาดหน้าทับใช่มั้ยครับ  

นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์  ใช่ครับ  ผมเข้าใจนะครับว่าหากมีการซ่อมนี่อาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองเพราะไม่ใช่เป็น 
สมาชิกสภาฯ ส่วนของเทศบาล แต่ท่านต้องมีวิธีแก้ไขนะครับ แต่เป็นพื้นที่ของตําบลเรา ขอขอบคุณมากครับ 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  สําหรับเรื่องถ่ายโอน  ผมได้แจ้งไปในคราวประชุมครั้งที่แล้ว  ท่าน สท.นฤภัยฯ ไม่ได้เข้า 
หัวหน้าสํานักปลัด ร่วมประชุมสภาฯ มีกรณีที่ว่าเราเห็นชอบโอนทรัพย์สินของปี 60 2 รายการ ซึ่งหลังจากเรารับโอน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทําเอกสารออกมา เราก็สามารถเข้าไปดําเนินการได้  ของไฟฟ้า ทางอําเภอ
ดําเนินการเมื่อปี 61 ยังไม่มีรายการที่จะโอน คือประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าต้องแก้ปัญหา แต่ว่าคนที่จะ
มีความผิดคือพนักงาน คืออยากให้เข้าใจด้วย ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทํา แต่ถ้าต้องติดคุกแล้วคงไม่มี
ใครอยากทํา 

นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  คือว่านี่ ผมอยากอธิบาย ผมเข้าใจว่าต้องออกเงินเองและผิดกฎหมายด้วย  ผมรู้ครับ แต่ 
สมาชิกสภาฯ ว่าให้แก้ไขไปก่อน  เข้าใจมั้ยครับ มันหลบเลี่ยงได้  ผมรู้ว่าหลบเลี่ยงได้ 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแจ้งให้นายกฯ พิจารณาหาทางแก้ไขครับ 
หัวหน้าสํานักปลัด 

/นายนฤภัย... 
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นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  ไม่ใช่อย่างนั้นครับ  คือว่าผมออกไป  ผมโดนว่า ผมอธิบายไปแล้ว เขาไม่ฟังผม เมื่อเช้าผม 
สมาชิกสภาฯ ก็โดนอีก ก็อยากให้เข้าใจผม 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  สําหรับของไฟทางหลวงเดี๋ยวทางเทศบาลจะแจ้งไปยังทางหลวงชนบท เราไม่สามารถจะ 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ ทําอะไรได้เหมือนกันครับ มีอย่างเดียวก็คือทําหนังสือแจ้ง เพราะว่าของทางหลวงนี่เขาฟ้องชัดเจน

แน่นอนครับ ถ้าเราเข้าไปทํา 

นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  ถ้าเป็นอย่างนี้  เราแจ้งให้เขามาซ่อมได้มั้ยครับ 
สมาชิกสภาฯ 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  ได้ครับ เทศบาลขอให้เขาโอนด้วย  แต่เขาไม่ยอม เพราะทางอําเภอไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน 
หัวหน้าสํานักปลัดฯ ที่แท้จริงครับ  เป็นของทางจังหวัด และงบประมาณเป็นของกลุ่มจังหวัด ท่อลอดเหลี่ยมที่เราได้

แจ้งขออนุมัติทางสภาฯ เมื่อคราวที่แล้วมันก็มีของกลุ่มจังหวัด  มีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด เป็น
ผู้พิจารณาว่าจะโอนให้หรือไม่ให้นะครับ  แต่ถ้าทําเอกสารทําได้ตลอดแต่กว่าจะไปถึงกลุ่มจังหวัดก็
ต้องใช้เวลา  คือผมเข้าใจท่าน  แต่ผมก็ไม่อยากขัดใจชาวบ้านเหมือนกัน 

นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  ที่ตรงนั้น ท่านประธานสภาฯก็ออกไปปั่นจักรยานออกกําลังกายทุกวัน  มันมืดและเปลี่ยว 
สมาชิกสภาฯ อาจก่อให้เกิดอันตราย ชาวบ้านก็มาพูดกับผม  ให้ทําหนังสือให้มาซ่อมให้  จริงอยู่ที่ชาวบ้านพูด 

ผมกม็ีสิทธิ์ค้านเหมือนกัน แต่ผมก็ไม่อยากมีปัญหากับชาวบ้าน 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  ครับ  ผมเข้าใจ ถ้าผมจะแนะนํา แต่ก็ไม่อยากให้ทํา  ถ้าจะนําเรื่องเข้าศูนย์ดํารงธรรมจะ 
หัวหน้าสํานัดปลัด เป็นอีกทางหนึ่งที่แก้ไขได้ ให้ศูนยดํ์ารงธรรมตัดสินมาว่าจะให้เทศบาลช่วยก่อนได้มั้ย คือขอยกเว้น

ระเบียบ มันจะเร็วขึ้น  สําหรับเรื่องเพาะพันธุ์ปูม้า ขอให้ท่านรองนายกสุระพล ภัยวิมุติ ได้พูดคุย
ในเรื่องนี้ครับ 

นายสุระพล ภัยวิมุติ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกทุกคน  ผู้บริหารและหัวหน้า ผมชี้แจงเรื่องเพาะพันธุ์ปูม้า 
รองนายกฯ ครับ เริ่มต้นเรื่องนี้คือมีกลุ่มทํากันเองและภายหลังมีเจ้าหน้าที่จาก ม.เกษตรเข้ามาช่วย  วันที่ ม.

เกษตรมาที่บ้านไม้ชายคลองของคุณน้อง ผมและนายกฯ ได้เข้าไปร่วมด้วย ทุกเรื่องที่เขาชี้แจ้งมา
ผมได้รับรู้หมดแล้ว ทั้งเรื่องของงบประมาณด้วย วันนั้นที่ไปมีหลายฝ่ายหลายส่วนที่จะเข้ามาช่วย 
เช่นบ้านเกาะเตียบ  บ้านหินกบ มากับ ม.เกษตร ก็ได้ขอให้เทศบาลเข้าไปร่วม  วันนั้นผมไปกับ
นายกฯ ก็รับเรื่อง รู้ เรื่องมาตลอดว่าเป็นอย่างไร แบบไหน ก็ได้รับแจ้งการประสานมา ครับ 
ขอบคุณมากครับ เพียงเท่านี้ครับ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  ค่ะ ขอบคุณท่านรอง และทั้ง 2 ท่านค่ะ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมมั้ยค่ะ เชิญท่านรอง 
ประธานสภาฯ จํารัสค่ะ 

นายจํารัส  ทิพย์มงคล  อยากจะยกกลับมาตรงนี้นิดนึง ในเรื่องของไฟชายทะเลที่ ท่าน สท.นฤภัย ได้กล่าวถึง ก็ 
รองนายกฯ คงจะต้องพยายามคุยบอกชาวบ้านให้เข้าใจ เพราะเรื่องนี้เราเองก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากทํา  เราก็อยาก

ทํา อยากให้มันเกิด  อยากให้มีแสงสว่าง  แต่ว่าด้วยระเบียบต่างๆ ตรงนี้บางทีก็ทําให้พวกเรารู้สึก
ว่าลําบาก  ผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็คงไม่เท่าไหร่  แต่อยากให้เข้าใจ เช่น เจ้าหน้าที่  อันนี้
แนน่อน ถ้าทําไปแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็เท่ากับว่าเขาเดือดร้อนแน่นอน  เพราะฉะนั้นก็ สท.
ภัย เดี๋ยวเราหาทางออกกัน  ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะปรึกษาท่านนายกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไง 

 
 

/นายนฤภัย... 
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นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์  คือว่าที่ผมพูดไม่ใช่ว่าจะบังคับ  เพียงแต่ให้ช่วยคิดหาวิธีแก้ไขว่าจะช่วยชาวบ้านได้อย่างไร 
สมาชิกสภาฯ ที่ผมพูดนี่คือผมเอาความเดือดร้อนชาวบ้านมาพูดให้ฟังผ่านสภาฯผมไม่ได้บังคับผมรู้ว่าผิดกฎหมาย

แน่นอนและอาจต้องออกเงินเองด้วย 

นายจํารัส  ทิพย์มงคล  เราก็ต้องพยายามช่วยกัน ให้เข้าใจ  สําหรับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้งานเทศกาลของเรา 
รองนายกฯ เกี่ยวกับดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอของเรา  อยากให้ทางหัวหน้าสํานักปลัดได้อธิบายรายละเอียดงาน 

เพ่ือให้ทางท่านประธานสภาฯ  และสมาชิก ได้รับทราบ ว่าขณะนี้เราดําเนินงานกันไปถึงไหนกัน
แล้ว ขอเชิญครับ 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  ขออนุญาตท่านประธานครับ การจัดงานดูเหยี่ยวอพยพประจําปี 2562 กําหนดไว้ตรงกับ 
หัวหน้าสํานักปลัด วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เป็นวันเดียวกับที่เราจัดกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตเขาดินสอ โดยใช้มวลชนจาก

กิจกรรมเดินวิ่งอยู่ร่วมพิธีเปิด เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า เป็นพิธีปล่อยตัว  เราจะเชิญท่านนายอําเภอมา
เป็นประธานในพิธีปล่อยตัว ก็ทยอยเปิดมินิ และฟันรัน ทั้ง 2 ประเภท  จํานวนผู้สมัครทั้ง 2 
ประเภทรวมกัน 1,400 เศษ และปิดรับสมัครไปแล้วเนื่องจากเรื่องเสื้อ ถ้าเรารับต่อไปเรื่อยๆ 
เกรงว่าเสื้อจะผลิตไม่ทัน กว่าจะเคลียร์รุ่น กว่าจะเคลียร์รายชื่อให้ลงตัว  เขามีกําหนด แล้วบาง
กลุ่มนี่สมัครมาที 50 คน  ซึ่งยอดเงินกับยอดผู้สมัครไม่ตรงกันเพราะเรารับสมัครแต่ละรุ่นในค่า
สมัคร 350 และ 400 บาท กว่าจะได้สั่งเสื้อก็วันที่ 24 เราใช้เวลาประมาณ 20 วัน กว่าจะได้
เสื้อ คอืถ้าดึงเวลาไปอีก เสื้อก็จะผลิตไม่ทัน คาดว่าเสื้อที่สั่งไปจะมาราวๆ วันที่ 15 – 16 และกว่า
เจ้าหน้าที่จะจัดเรียงหมายเลข และรุ่น ต้องใช้เวลา 2 – 3 วัน สําหรับสมาชิก  ทางเทศบาลได้จัด
เสื้อไว้ให้แล้ว  ผู้ว่ามาเปิดงานเราก็จะใช้เสื้อตัวนี้เหมือนกันหมด เพ่ือไม่ต้องออกแบบเยอะ และลด
งบประมาณ ระยะมินิ มากลับตัวหน้าซีพี ฟันรัน ใกล้แยกช่องตาเนาะ น่าจะเป็นช่วงเลยร้านแตงโม
น่าจะมีความกว้าง และมีทัศนียภาพที่ดี จุดปล่อยตัวที่ลานข้างล่างเขาดินสอ ฟันรัน 1,250 คน 
และมินิ ประมาณ 150 คน ตอนนี้เราได้ดําเนินการขึ้นไปซ่อมแซมลานชมเหยี่ยว และห้องน้ําไป
บ้างแล้ว เหลือปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบางส่วน นอกจากเดินวิ่ง พอนักกีฬาเข้าเส้นชัยจะมีพิธี
เปิดงานดูเหยี่ยวและมอบรางวัลให้นักกีฬา และร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมไม่มากเพราะ
ปริมาณคนเยอะ ด้านบนจะไม่มีพ้ืนที่ ปีที่แล้ว 850 คน  ปีนี้ 1,400 คน น่าจะมาเกือบ 100% 
เพราะเส้นทางเป็นเส้นที่เขาสนใจ  อาหารจะเป็น ปีที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องแกง จึงทําให้เสียเวลา ปี
นี้น่าจะเป็นแห้งๆ เช่น ผัดกระเพรา ไข่ต้ม ผัดผักรวม ข้าวต้มกุ้ง ผลไม้แตงโม กล้วยหอม และ
น้ําหวาน อาหารไม่อ้ัน ครั้งที่แล้วที่เราประสบความสําเร็จ  เพราะอาหารเหลือ รายได้ในการจัดวิ่ง
ทั้งหมด เราเอามาจัดงานเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เราเลยไม่ต้องอ้ันในเรื่องอาหาร เสื้อมีต้นทุนตัวละ 
130 บาท เหรียญ 60 บาท ถ้วยรางวัล รุ่นหนึ่ง 5 ถ้วย 19 รุ่น เงินรางวัลฟันรัน รุ่นละ 3,000 
บาท ฟันรัน 11 รุ่น  มินิ 8 รุ่น รุ่นละ 3,700 ก็ 6 หมื่นกว่า เฉพาะเงินรางวัล ถ้วยรางวัลชุดละ 
3,500 บาท 19 รุ่น หน้างานมีรถรับส่งเหมือนเดิมครับ ที่จอดรถกับจุดสตาร์ทจะอยู่บริเวณ
เดียวกัน จะมีที่วัดแหลมยาง ลานบ้านอาจารย์กู้ มีซาเล้งรับส่ง บ้านพ่ีชายตรงส่วนปาล์มหน้าเขา
ดินสอ บ้านพ่ียอม  ส่วนห้องน้ําก็มีตรงบ้านอาจารย์กู้ บ้านพ่ีจอม วัดแหลมยาง และหน้าเขาก็จะ
ทําห้องน้ําชั่วคราว แก้ปัญหาตรงนั้น  รถรับส่งซาเล้งเป็นทีมชาวบ้านหมู่ 8 ซึ่งจะขนส่งได้เร็วกว่า 
เบื้องตน้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสน 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2562  

/ปิดการ... 
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ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
…………………………… 

 
(ลงชื่อ)     -กฤตัชญ์ รัตนพันธ์-         ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

                               (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 
                หวัหน้าสํานักปลัด  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตําบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)       -ณรงค์วิทย์  ตรีเทพ-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 

                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางสน  
        

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่15         
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)   -นฤภัย  สมบัติพิบูลย์-         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)     -ณรงค์  เจริญเพ็ง-           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายณรงค์   เจริญเพ็ง) 
ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 

 
(ลงชื่อ)       -พงศกร  เรืองหิรัญ-        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายพงศกร  เรืองหิรัญ) 
 ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางสน 

 
 

   มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบางสน สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
    

 (ลงชื่อ)        -รจนา  โพธิสุวรรณ-      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลบางสน 

 
 

 


