
                         
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 30  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63   
                                                                          

                                                                            

         (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่3 (ครัง้ที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 28 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     

 
 

 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท์ 0 7759 1003 
โทรสาร 0 7759 1003 ต่อ 107 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่  28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

 
ผู้มาประชุม 
  1. นางรจนา     โพธิสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
                     2. นายสุทนิ     อินทะเสม  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  3. นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  4. นายอนุชา     ศิลปเสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

5. นายณรงค์     เจริญเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  6. นายวัชรินทร์    ศิลป์เสวตร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  7. นายพงศกร     เรืองหิรญั  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  
  8. นายพยัน     แก้วกรูด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  9. นายวันเฉลิม    ปานพุมเรียง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  10. นายวัฒโน    วิลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
  11. นายบูรณ์ศักดิ์    อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

12. นายนฤภัย    สมบัติพิบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน   
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายประวิตร    พุ่มสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  2. นายจำรัส     ทิพย์มงคล  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 

3. นายสุระพล  ภัยวิมุติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  4. นายมานพ     ชาญนคร  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
  5. ร.ต.ต.อุดม    อุ่นภิรมย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
  6. นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                                    ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
 
ผู้ไม่มาประชุม   

-ไม่มี- 
   
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุมครบ 

องค์ประชุม รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายณรงค์วิทย ์ตรีเทพ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล

ตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม สภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 
                         เม่ือวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัด 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                         จำนวน 8 โครงการ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายประวิตร พุ่มสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตำบลบางสนขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ดังนี้ ตามที่เทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากรายได้ของเทศบาลตำบลบางสนไม่
เพียงพอในการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภา 

 
/เทศบาล... 
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เทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดรายงานรายละเอียด 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์     หลักการ 
หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ 
1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป 

งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ 
ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา 
งบประมาณ  124,200 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความจำเป็น 
ต้องดำเนิน การขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม 

2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 
รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน สำหรับนายกเทศมนตรี  จำนวน 1 
อัตรา รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตรา 
งบประมาณ  57,960 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความจำเป็น 
ต้องดำเนิน การขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม 

3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับ 
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรีจำนวน  
2 อัตรา  งบประมาณ  10,000 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความจำเป็น 
ต้องดำเนิน การขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม 

4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 
งบ บุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ 
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรีจำนวน 
 2 อัตรา  งบประมาณ  10,000 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความจำเป็น 
ต้องดำเนิน การขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม 

 
 
 
 

/ลำดับที่... 
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ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ 
5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ บุคลากร 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายก/ที่ปรกึษานายก สำหรับ เลขานุการ
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จำนวน 1 อัตรา งบประมาณ  16,560 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แต่มีความ

จำเป็นต้องดำเนิน การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 

6 แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ 
ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอกม้า งบประมาณ  33,829.32 บาท 

เนื่องจากรายได้ไมเ่พียง พอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความ
จำเป็นต้องดำเนิน การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 

7 แผนงาน การศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) 
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล 
นักเรียน ป.1-6 ของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนและโรงเรียนบ้าน
คอกม้า งบประมาณ  155,916.12 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียง พอใน
การใช้จ่าย แตมี่ความ
จำเป็นต้องดำเนิน การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 

8 แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง 
ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ย รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินชำระดอกเบี้ย
เงินกู้ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งบประมาณ  
22,220.77 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียง พอใน
การใช้จ่าย แตม่ีความ
จำเป็นต้องดำเนิน การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 

9 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง 
งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการ
ไปรษณีย ์รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบริการไปรษณีย์ ธนาณัติ 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ งบประมาณ  15,953.60 บาท 

เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
การใช้จ่าย แต่มีความ
จำเป็นต้องดำเนิน การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ 

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (1) ให้กระทำได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

ที่ประชุม   - รับทราบ -        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   - ไม่มี -   

/นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามทีน่ายก 

เทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  11 เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ  
                         พ.ศ. 2562 จำนวน  4  โครงการ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ        ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประวิตร พุ่มสุวรรณ   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติขยาย 
นายกเทศมนตรีฯ  เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ ตามท่ีสภา 
                             เทศบาลตำบลบางสนได้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ ไปแล้วนั้น  เมื่อคราวประชุมสภา     
                              เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน 

กันยายน พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงิน                          
งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เห็น
ว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาเทศบาลตำบลบางสน  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดรายงานรายละเอียด 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์     หลักการ 
หัวหน้าสำนักปลัด        ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 

4 โครงการ ดังนี้ 
ลำดับท่ี รายการ หมายเหตุ 

1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ขนาด 5 แรงม้า  จำนวน 1 
เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้  
20,000 บาท 

เนื่องจากยังหาร้านซื้อในราคานี้ไม่ได้ 

/ลำดับที่... 
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ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ โครงการจัด ซื้อโต๊ะหมู่
บูชา ขนาดโต๊ะหมู่ 9 พร้อมโต๊ะรอง จำนวน 1ชุด   
รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกำหนด  

งบประมาณตั้งไว้  15,000 บาท 

เนื่องจากยังหาร้านซื้อในราคานี้ไม่ได้ 

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รายการ โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ จำนวน 10 
แผง   รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  งบประมาณตั้งไว้  

20,000 บาท 

เนื่องจากยังหาร้านซื้อในราคานี้ไม่ได้ 

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ โครงการจัดซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิด
โปร่ง จำนวน 3 ชุด   รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด  
งบประมาณตั้งไว ้ 45,000 บาท 

เนื่องจากยังหาร้านซื้อในราคานี้ไม่ได้ 

 
เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณี
เมือ่สิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหาก
ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม”  

นางรจนา  โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

/นางรจนา...  
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นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากที่ประชุมให้ความ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จำนวน 4 โครงการ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความ
เห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ       ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติท่ีนายก 
ประธานสภาฯ เทศมนตรตีำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญค่ะ                                  

ที่ประชุม                         -ไม่มี-    

นางรจนา  โพธิสุวรรณ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2563  

ปิดการประชุม  เวลา 16.00 น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                               (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 

                หวัหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ )           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่ 26 เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2563  ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
               (นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย์) 

ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

(ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายณรงค์   เจริญเพ็ง) 
ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
(ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
            (นายพงศกร  เรืองหิรัญ) 
 ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
   มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งที ่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2563  
 
 

     (ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


