
 
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่  23  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕64 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่ 28  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64   
                                                                          
                                                                            
 

         (นายอภิรัช  พรมนีรัตน์) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่3 (ครัง้ที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหสับดีที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     
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เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมาประชุมครบ 

องค์ประชุม รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี ้
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล

ตำบลบางสนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุม สภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก 
ประธานสภาฯ  เทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ วันนี้เป็นการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  ต่อไปขอเข้า
สู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนี้ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ฉะนั้น  ระเบียบวาระนี้ขอให้ผ่านไป  

ที่ประชุม    -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
                         เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดให้ 
ประธานสภาฯ แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเรื่องการพิจารณารับมอบทรัพย์สินตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน 
                              ลงทะเลอ่าวบางสน จำนวน  26 จุด  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบางสนได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ประธานสภาฯ  สาธารณะริมถนนลงทะเลอ่าวบางสน จำนวน  26 จุด เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

บางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ขอเชิญตัวแทนคณะทำงานรายงานผลการตรวจสอบเพื่อ 
ประกอบการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน ครับ 

นายพงศกร เรืองหิรัญ              เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน  คณะผู้บริหารทุกท่านรวม 
คณะทำงานตรวจสอบฯ ถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่า มีโคมไฟจำนวน  25  จุด มี 

เฉพาะตอม่อไม่ได้ติดตั้งเสาไฟลัดวงไฟ จำนวน 1 จุด ไม่ติดจำนวน 5 จุด ได้แก่ ทางลง จำนวน  
 

 / 1 จุด... 
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1 จุดอยู่ด้านขวามือ ทางทิศใต ้จำนวน  2  จุด และทิศเหนือ จำนวน 2 จุด สำหรับการค้าง 
ชำระค่าไฟฟ้า ไม่สามารถตรวจสอบได้   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาว่าจะรับหรือไม่ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์                สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

ทีป่ระชุม   - ไม่มี -        

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ  เห็นชอบตามญัตติเรื่องการพิจารณารับมอบทรัพย์สินตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริม 

ถนนลงทะเลอ่าวบางสน จำนวน 26 จุด ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็น         
ว่าควรให้ความเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  -  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอโปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน 11  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอโปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์        ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ไมเ่ห็นชอบรับมอบทรัพย์สินตาม 
ประธานสภาฯ  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนลงทะเลอ่าวบางสน จำนวน 26 จุด ตามที่นายก  

เทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย 
     รายการใหม่ จำนวน  38 รายการ ของกองช่าง 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ   
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ  ทองหญีต           ตามท่ีเทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น  เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายงบประมาณประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลจึงขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  38 รายการ ของกองช่าง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบ 
ประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 38 รายการโดยมีรายละเอียด การโอนเพ่ิม–ลด ดังนี้ 

 
/1.โอนเพิ่ม... 
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1.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบนสวน-เขาดินสอ หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 430,000.00 บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลบางสนกำหนด 
1.1 โอนลด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบ
บุคลากร ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ 300,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 300,000 บาท จำนวนเงินที่โอน 300,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.2 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน    สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลบางสน  งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 
บาท  จำนวนเงินที่โอน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.3 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 
10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.4 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ชุมชน  งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท  จำนวนเงิน
ที่โอน 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.5 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาอำเภอ  งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 10,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.6 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยที่ยากไร้  งบประมาณที่ตั้งไว้  30,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
30,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
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1.7 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา เราทำความดีด้วย
หัวใจ  งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท  จำนวนเงิน
ที่โอน 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.8 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  งบประมาณที่ตั้งไว้  
10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 10,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.9 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบางสน  งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน 18,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 18,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.10 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนนายก/รองนายก  งบประมาณที่ตั้งไว้  695,000 บาท งบประมาณก่อน
โอน 12,615.49 บาท  จำนวนเงินที่โอน 12,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
615.49  บาท 
2.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านล่าง ซอย 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 371,000.00 บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลบางสนกำหนด 
2.1 โอนลด กองช่าง  แผนงานเคหะชุมชน  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่ายเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
2.2 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณที่ตั้งไว้  100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 100,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2.3 โอนลด กองช่าง  แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
ดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 125,000 บาท  
จำนวนเงินที่โอน 90,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  35,050  บาท 
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2.4 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2564  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 10,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2.5 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ 
นันทนาการ  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ  
งบประมาณที่ตั้งไว้  100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท  จำนวนเงินที่
โอน 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2.6 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสน  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  198,720 บาท งบประมาณก่อนโอน 52,350.98 บาท  จำนวนเงินที่โอน 
52,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  350.98  บาท 
2.7 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  ประเภท
รายจ่ายค่าตอบสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ตั้งไว้  1,490,400 
บาท งบประมาณก่อนโอน 21,256.82 บาท  จำนวนเงินที่ โอน 21,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  256.82  บาท 
2.8 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภท
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณที่ตั้งไว้  100,000 บาท งบประมาณก่อน
โอน 48,484.03 บาท  จำนวนเงินที่โอน 38,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
10,484.03  บาท 
3.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตประปาบาดาลคลองช้างตาย 
หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาบาดาล โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่า  
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 3,260 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ  
ของเทศบาลตำบลบางสนกำหนด 
3.1 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภท
รายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณที่ตั้งไว้      100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 25,131.36 บาท  จำนวน
เงินที่โอน 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  131.36  บาท 
3.2 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณก่อน
โอน 20,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
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3.3 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน  
งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 
20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
3.4 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  งบประมาณที่ตั้งไว้  
10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 22,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 22,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
3.5 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอ่ืน       
งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
3.6 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอ่ืน       
งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท  จำนวนเงินที่โอน 20,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
3.7 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอ่ืน       
งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณที่ตั้งไว้  
30,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 23,844 บาท  จำนวนเงินที่โอน 23,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 844 บาท 
3.8 โอนลด กองช่างเทศบาล  แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  งาน
ไฟฟ้าและถนน   งบดำเนินงาน  ประเภทรายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   งบประมาณที่ ต้ังไว้  
100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 35,615 บาท  จำนวนเงินที่โอน 35,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 615  บาท 
3.9 โอนลด กองช่างเทศบาล  แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล              
งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณที่ตั้งไว้  200,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000  จำนวนเงินที่โอน 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0 บาท 
3.10 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  งบประมาณที่ตั้งไว้  50,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 20,000  จำนวนเงินที่โอน 
20,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
3.11 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณที่ตั้งไว้  10,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
10,000  จำนวนเงินที่โอน  10,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 

/3.12 โอนลด... 
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3.12 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณที่ตั้งไว้  
20,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 10,000  จำนวนเงินที่ โอน  10,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0  บาท 
3.13 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ
ดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณที่ตั้ งไว้  15,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 15,000  จำนวนเงินที่โอน  15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  0  บาท 
3.14 โอนลด สำนักปลัด  แผนงานการการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ
ดำเนินงาน  ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณที่ ต้ังไว้  15,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 15,000  จำนวนเงินที่โอน  15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  0  บาท 
3.15 โอนลด สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทราย 
จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
15,392.60 จำนวนเงินที่โอน 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 392.60  บาท 
3.16 โอนลด กองช่าง  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา   งบดำเนินงาน  ประเภทค่า
วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณที่ตั้งไว้  111,203  บาท งบประมาณก่อนโอน 30,481.71  
จำนวนเงินที่โอน  30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  481.71  บาท 
4.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปางบลงทุน งบลงทุนหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 35,600 บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 
17,800 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ) โดยสูบน้ ำได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที  
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ตามปริมาณที่กำหนด  
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต  
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน  
4.1 โอนลด สำนักปลัด แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 56,172บาท โอนครั้งนี้ 35,600 บาท 
คงเหลือหลังโอน 20,572 บาท 
5.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 6 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้ 90,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 6 เครื่องๆละ 15,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยสามารถจ่ายสารละลาย 
เคมีเข้าสู่่เส้นท่อที่มีความดันไม่น้อยกว่า 4 บาร์ ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ อุปกรณ์
ประกอบมีครบถ้วนพร้อมใช้งาน                                                        /5.1 โอนลด... 
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5.1 โอนลด สำนักปลัด แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 
1,000,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 86,265.90 บาท โอนครั้งนี้  75,000 บาท คงเหลือ
หลังโอน 11,265.90 บาท 
5.2 โอนลด กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
20,000 บาท โอนครั้งนี้  15,000 บาท คงเหลือหลังโอน 5,000 บาท 
6.โอนเพิ่ม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
2563 ข้อ 8 งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท 
6.1 โอนลด กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ  
ชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   5,000 บาท โอนครั้งนี้  4,300 บาท 
คงเหลือหลังโอน  700 บาท 

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการจึงขออนุมัติ โอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางเดือนเพ็ญ  มากนาสัก  โครงการขยายเขตประปาคลองช้างตาย หมู่ที่ 4 จะมีการจัดจ้างหรือไม่ เพราะ 
สมาชิกสภาฯ  เทศบาลมีรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเล็กอยู่แล้ว สามารถดำเนินการเองได้ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์  มีการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร หากดำเนินการ
หัวหน้าสำนักปลัด จัดซื้อวัสดุมาดำเนินงานเอง พนักงานประปาและพนักงานจ้างตำแหน่งอ่ืนๆ ต้องมาช่วยทำกัน 

ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การจัดการประปาตัวอ่ืนๆไม่สามารถดำเนินงานได้ หากมีการซ่อมแซม และ
งานอ่ืนๆของเทศบาลต้องเสียไปด้วย กองช่างเห็นควรใช้วิธีจัดจ้าง จะเหมาะสมกว่า การ
บริหารงานก็ไม่ติดขัด ส่วนรถขุดตีนตะขาบก็ไม่ได้ว่างงานเพราะมีงานต้องบริการประชาชนอยู่
แล้วเป็นประจำ เช่นขุดลอกร่องน้ำ ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด แต่หากทางสภาเทศบาลมี
ความเห็นอย่างไร ให้พิจารณาได้ 
 

/นายอภิรัช... 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้ง

จ่ายรายการใหม่ จำนวน 38 รายการของกองช่าง ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ 
ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตำบล 
ประธานสภาฯ  บางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
                              เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ   
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ  ทองหญีต          ตามที่เทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น  เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องโอนงบ ประมาณ

รายจ่ายงบประมาณประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลจึงขอ
เสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่  จำนวน  1 รายการ ของกองคลัง โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบ 
ประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการโดยมีรายละเอียด การโอนเพิ่ม–ลด ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ข้อ 8 งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท 
1.1 โอนลด กองคลังเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้  
5,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   5,000 บาท โอนครั้งนี้  4,300 บาท คงเหลือหลังโอน  
700 บาท 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการจึงขออนุมัติ โอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้ง

จ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการของกองคลังเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสน
เสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติทีน่ายกเทศมนตรีตำบล 
ประธานสภาฯ  บางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
                              เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ   
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ  ทองหญีต          ตามท่ีเทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณพ.ศ.2564 ไปแล้วนั้นเทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายงบประมาณประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลจึงขอ
เสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  

 
/หลักการ... 
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนงบ 
ประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการโดยมีรายละเอียด การโอนเพ่ิม–ลด ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ข้อ 8 งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท 

1.1 โอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้  
5,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   5,000 บาท โอนครั้งนี้  4,300 บาท คงเหลือหลังโอน  
700 บาท 

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการจึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้ง

จ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสน
เสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 
 

/นายอภิรัช... 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7    ญัตติ เรื่องรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                        จำนวน 6 โครงการ ของกองช่างเทศบาล  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ ทองหญีต  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศ 
นายกเทศมนตรีฯ มนตรีตำบลบางสนขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 6 โครงการ ของกองช่างเทศบาล ดังนี้   เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ 
ของกองช่าง ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนสวน-เขาดินสอ  หมู่ที่ 6 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ 430,000 บาท  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่าง  ซอย 1 หมู่ที่ 5  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ 371,000 บาท  

3. โครงการขยายเขตประปาบาดาล(คลองช้างตาย) หมู่ที่ 4  
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้  400,000 บาท  

4. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง  
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ ์ 
การเกษตร งบประมาณตั้งไว้  35,600 บาท  

5. โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 6 เครื่อง  
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ ์ 
การเกษตร งบประมาณตั้งไว้  90,000 บาท  

6. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)  
จำนวน 1 เครื่อง  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท  

/เหตุผล... 



-12- 
 
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
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

    กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อ 
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยัง
ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม”  
2.เนื่องจากได้รับการอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามระเบียบวาระที่ 4 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ  ตามญัตติเรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  

6 โครงการ ของกองช่างเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควร
ให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 8    ญัตติ เรื่องรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                        จำนวน 1 โครงการ ของกองคลังเทศบาล  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ ทองหญีต  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศ 
นายกเทศมนตรีฯ มนตรีตำบลบางสนขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 1 โครงการ ของกองคลังเทศบาล ดังนี้   เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้  

       หลักการ 

    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ  
ของกองคลัง ดังนี้ 

1.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)   
  จำนวน 1 เครื่อง  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์   
  คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท  

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59    
2.เนื่องจากได้รับการอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามระเบียบวาระที่ 5 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ  ตามญัตติเรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  

1 โครงการ ของกองคลังเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควร
ให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 
/นายอภิรัช... 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ทีป่ระชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 9    ญัตติ เรื่องรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                        จำนวน 1 โครงการ ของสำนักปลัดเทศบาล  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์            ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายอำนาจ ทองหญีต  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายอำนาจ ทองหญีต นายกเทศ 
นายกเทศมนตรีฯ มนตรีตำบลบางสนขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 1 โครงการ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้   เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผู กพันแต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้  

       หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ 
ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

1.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)     
จำนวน 1 เครื่อง   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 4,300 บาท  

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 59    
2.เนื่องจากได้รับการอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ตามระเบียบวาระที่ 6 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ที่ประชุม   -ไม่มี- 

 

 
/นายอภิรัช... 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาฯ ตามญัตติเรื่อง รายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

1 โครงการ ของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่า
ควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน   11  เสียง-    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงตามญัตติ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบตามญัตติที่นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ตำบลบางสนเสนอ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์               ขอชี้แจงเรื่องการกันเงิน  มีสมาชิกสภาเทศบาลใหม่หลายท่าน  ตามระเบียบวาระท่ี 4 
หัวหน้าสำนักปลัด ที่ 5 และวาระที่ 6  การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  มีเวลาการดำเนินการภายใน  7  วัน  ไม่

สามารถดำเนินการได้ทัน  เพ่ือให้ดำเนินการได้ในอีก  1  ปี  จึงต้องกันเงินงบประมาณไว้  ถ้า
ทำไม่ได้อีก  ยังกันเงินกับสภาเทศบาลได้อีก  1  ปี  แต่สามารถทำได้หมด  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  27,375,000  บาท  ถ้ามีรายได้เข้ามาตามที่ตั้งไว้  
แต่มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  จึงสามารถดำเนินการได้หมด   

นายพงศกร เรืองหริัญ   โครงการเป็นของผู้รับเหมาคนเดิม  เป็นวันไหน เราสามารถทราบได้ไหม   
สมาชิกสภาฯ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์   การจัดซื้อจัดจ้างมี  2  ระบบ  1.  เรียกผู้รับเหมาไม่เกิน  500,000  บาท  เรียกมา 
หัวหน้าสำนักปลัด ได้  พิจารณาจากมีความสามารถในการดำเนินงาน มีความพร้อมด้านเครื่องจักร   อยู่ในพ้ืนที่  

ในอำเภอ  ไม่สามารถให้ผู้รับเหมารายจังหวัดอ่ืนมาจัดซื้อจัดจ้างได้  เราคัดเลือกได้  เรามั่นใจ    
เรามั่นใจว่าไม่ทิ้งงงานแน่  ประชาชนเดือดร้อน 
2. E-Bidding  อยู่ในระบบว่าใครได้  มีปัญหาผู้ทิ้งงานมาก  ปัญหาโควิด   เข้าพ้ืนที่ไม่ได้  
เจอปัญหาการทิ้งงาน  มีหนังสือ  ว 89  เกิน  500,000  บาท  ไม่ต้อง  E-Bidding  ทำให้
เกิดการสมยอมราคากันได้ระหว่างผู้รับจ้าง ตอนนี้เราให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง   

นายสุทิน อินทะเสม   เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางสน  ขอเรียนถามว่า  คุณลุงสุชล  เกิดเขาทะลุมา 
สมาชิกสภาฯ   ถามนายกฯ  เรื่องทางสาธารณะ  หรือทางส่วนบุคคล  ได้ผลว่าอย่างไร 

/นายอำนาจ... 
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นายอำนาจ ทองหญีต   ขอชี้แจงเกี่ยวกับที่คุณลุงสุชลถาม เรื่องทางสาธารณะ เจ้าของที่ไม่อุทิศที่ดินต้องให ้  
นายกเทศมนตรีฯ เจ้าของทีอุ่ทิศทีดิ่นก่อน 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ   กองช่าง เวลาออกไปสำรวจถนน ไฟฟ้า ประปา ให้แจ้งประชาชนกับเจ้าของพ้ืนที ่
สมาชิกสภาฯ  ด้วยเวลาชาวบ้านถาม จะตอบไม่รู้เรื่อง 

นายอำนาจ ทองหญีต   จากปัญหาความเสี่ยงในพื้นท่ี ฝ่ายบริหารจะรีบแก้ไขและนำไปปฏิบัติทุกเรื่องสมาชิก   
นายกเทศมนตรีฯ  สภาท่านใด มีเรื่องอะไรขอให้แนะนำเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอชี้แจงต่อประธานสภาฯ  ดังนี้ 

1.กรณกีารเลื่อนประชุมสภาเทศบาล  เนื่องจากผมและคณะผู้บริหาร ติดภารกิจ 
สำคัญ  ไปรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เรื่องเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยติดเตียงจะออกไปแจกเงิน ในวันจันทร์ เวลา 9 โมงเช้า จำนวน 14 ราย รายละ   
1,000  บาท  เลขานุการนายก ได้ประสานกับนักพัฒนาชุมชนแล้ว  หากท่านใดว่าง  ขอเชิญ 
ไปด้วยกัน มีการสนับสนุนน้ำดื่ม  นม  ขนม  จากงบประมาณส่วนตัว 

2. ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล  ที่มาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบาง
สน  ท่านสมพร  ตะเภาน้อย  เลขานุการนายก อบจ.  ประสานดำเนินการแล้วเสร็จ  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

3. สถานการณ์โควิด  ให้ระวัง  สวมแมส  ล้างมือ  พกเจล  ไม่รวมกลุ่ม  และเข้าไปใน
กลุม่ทีเ่สี่ยง 

4. โรคโค  ลัมปีสกิน  ที่ยังระบาดอยู่  ได้บัตรอาสาปศุสัตว์ตำบลบางสน  ประสานทาง 
ปศสุัตว์อำเภอ  คุณอรุณ  แก้ววิไล  เป็นปศุสัตว์อาสาประจำตำบลบางสน 

5.ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการอนุมัติงบประมาณ  ในวันที่ 30  
กันยายน  วันสุดท้ายของปี  2564  เริ่ม  1  ตุลาคม  2564  คือปีงบประมาณ  2565 

นายวิชัย  บรรพต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น   
ที่ปรึกษานายกฯ  เจ้าหน้าที่  กระผม  นายวิชัย  บรรพต  เลขานุการนายกเทศมนตรี มีเรื่องจะเรียนถาม  2-3  

เรื่อง  ดังนี้ 
1.ระเบียบการประชุมสภา  บางครั้งควรมีหัวหน้าส่วนและชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม 
2. สมาชิกสภาเทศบาล การทำงานของสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน ระหว่างผู้รับเหมากับสมาชิก  ทำไมเวลาผู้รับเหมา  เข้าทำงาน  สมาชิกไม่ทราบ  เมื่อ
มีการอนุมัติแล้วก็ดำเนินการได้เลย 

  3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นคนซ้ำๆ เดิมๆ ระเบียบเป็นอย่างไร ชาวบ้านจะได้ทราบ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์   การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี  2560  ไม่มีให้ 
หัวหน้าสำนักปลัด ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  จะมีก็ได้  หรือไม่มีก็ได้  เทศบาลเลือกโครงการที่

ระดับ  1  ล้านบาท  จึงจะให้ชาวบ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ปกติจะมีแต่
ข้าราชการเป็นกรรมการ  ระเบียบตอนนี้เข้มแข็งมาก บางแห่งมีชาวบ้าน เวลามีการทุจริต
ชาวบ้านจะติดไปด้วย เวลาตรวจสอบ  ปปช. ปปท. สตง. ลงตรวจ ถนนผิดไปสัก 0.5  ซม.  ก็
ถูกหากพลั้งเผลอไม่ได้ตามมาตรฐานงาน เช่น เหล็ก 3 มม. ต้องมีประสบการณ์  การตรวจงาน
ช่าง เช่น ผอ.ช่าง นายช่างอาวุโส ระเบียบใหม ่สมาชิกสภาเป็นกรรมการได้ 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์      ขอมติที่ประชุม  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลไม่ประสงค์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ- 

 นายฐิติโชติ อินทะเสม   การประชุมสภาฯที่ผ่านมา 13.30 น. ขอเสนอให้กำหนดเวลาเป็นกิจวัตรรประจำ   
สมาชิกสภาฯ  ว่าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์      ขอมติที่ประชุม การกำหนดเวลาประชุมสภาเทศบาล เป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม   -ช่วงเช้า  10  โมง- 

นายฐิติโชติ อินทะเสม   หากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด  สั่งรื้อได้หรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ 

นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์   ต้องเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ถ้าไม่แก้ไขตามที่กรรมการตรวจการจ้าง  จะตรวจรับ 
หัวหน้าสำนักปลัด ไม่ได้  ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย   

นายอำนาจ  ทองหญีต    ถือเป็นเรื่องที่ดี  ที่สมาชิกสภาให้การดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานให้คำปรึกษาเป็น 
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่องที่ดีมากและคงได้คุณภาพงานที่ดี  หากสมาชิกลงไปช่วยกันตรวจสอบดูแล 

นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์   หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล  คือฝ่ายนิติบัญญัติ  และการเห็นชอบงบประมาณฯ   
หัวหน้าสำนักปลัด แต่ในเรื่องการบริหาร ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หากผู้บริหารบกพร่อง ให้สมาชิกใช้สภา

เทศบาลเป็นเวทีการตรวจสอบ เหมือนการอภิปรายของ สส. ส่วนการบริหาร เนื่องจากนายกมา
จากการเลือกตั้ง แต่ปัจจุบัน สมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิตรวจสอบมาเสนอในสภา ผู้บริหารต้อง
แก้ไข หากไม่แก้ไข ให้ร้องเรียนอำเภอหรือจังหวัด การทำงานต้ังความหวังว่า สมาชิกจะเป็น
ผู้ดูแลโครงการ ตามกฎหมาย  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  แต่หากเป็นการแจ้งให้สมาชิก
ทราบ  เป็นเรื่องทางการบริหาร เวลาผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการให้แจ้งในกลุ่มไลน์หมู่บ้านหรือ
กลุ่มไลน์สมาชิกสภาฯ แล้วให้สมาชิกแจ้งหมู่บ้าน ให้กองช่าง แจ้งให้เลขานุการฯ เพ่ือแจ้งให้
สภาทราบ แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตทราบ ต่อไป  

นายอภิรัช  พรมนีรัตน์   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2564  

ปิดการประชุม  เวลา 13.00 น. 
…………………………… 
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